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কলিকাতা, ' 
১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার 

উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে 

স্বামী বিশ্রেশ্বরানন্দ 
কর্তৃক প্রকাশিত। 

এই পুস্তকের সমগ্র আয় স্বামী বিবেকানন্দের 

স্মতি-মন্দির নির্মাণকল্ে ব্যয়িত হুইবে। 

চতুর্থ সংস্করণ, চৈত্র» ১৩২৮ সাল। 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
প্রিন্টার__সুরেশচন্ত্র মজুমদার, 
৭১।১নং মিজ্জীপুর রং কলিকাতা । 
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উত্তর কাণ্ড--কাল, ১৮৯৮ খুষ্ঠাক হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ । 

প্রথম বল্লা-স্থান__বেলুড়-মঠ (নির্দাণকালে )। বর্ষ-_-১৮৯৮ 

গৃষ্ঠাব্ব। 

বিনয়--তাঁরতের উন্নতির উপায় কি 1 -পরার্থে কর্্মানুঠান বা 

কল্মযোগ । পৃষ্ঠা--১ 

দিতীয় বল্লী__স্থান_-বেলুড়-মঠ ( নির্মাণকালে )। বর্ষ--১৮৯৮ 

ষ্টান্ধ । 

বিবয়_জ্ঞানযোগ ও নির্বিকল্প সমাধ__অভীঃ হওয়া-সকলেই 

একদিন ব্রঙ্গবন্তু লাভ করিবে । পৃষ্ঠা--৮ 

তৃতীয় বলী-স্থান__বেলুড়-মঠ (নির্্মাণকালে )। বর্ষ--১৮৯৮ 

খষ্টাব। 

বিষয়__“শুদ্ধজ্ঞান ও শ্ুদ্ধা ভক্তি এক” পূর্ণপ্রস্ত না হইলে 
প্রেমান্ৃভৃতি অসম্ভব-_যগার্থ জ্ঞান বা ভক্তি বতক্ষণ লাভ হয় 

নাই, ততক্ষণই বিবাদ--ধর্শবরাজ্যে বর্তমান কালে ভারতে 
কিরূপ ধর্ানুষ্ঠান কর্তবা-_ শ্রারামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার 
শ্রীরুষ্ণের পুজার প্রচলন কর! আবশ্বক-_অবতার মহাপুরুষ- 

গণের আবির্ভাব-কারণ ও শ্রীরামকঞ্চদেবের মাহাত্ম্য । 
পৃষ্ঠা-_-১৬ 

চতুর্থ বল্লী-স্থান-_বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে )। বর্ষ--১৮৯৮ 

খৃষ্টাব্দ |, 
বিদর--ধাঁটলাভ করিতে হইলে, কামকাঁঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করা গৃহস্থ 



ও মষট্যামী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন--কুপা সিদ্ধ 
কাহাকে বলে-দেশকালনিমিতের অতীত রাজেো কে 

কাহাকে কুপা করে। পু্টা-২ম 

পঞ্চম বলী-স্থান--বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে )। বর্ষ--১৮৯৮ 

... এষা । 
বিষয়--থাগ্যাখাগ্ের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে--আমিষ 

আহার কাহার করা কর্তব্য-_ভারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের কি 

ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া! প্রয়োজন । . পুষ্গা-িত 

নষ্ট বন্লী-স্থান--বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে)। বম-_-১৮৯৮ খান । 

বিষয়-_ভারতের দুর্দশার কারণ--উহা দূরীকরণের উপায়_- 

বৈদিক ঠাচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোল' এবং মন্ধ। 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির নায় মানুষ তৈয়ারী করা |. পুষ্গা--৩৮ 

দপুম বল্লী-স্থান__বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে )। বধ--১৮৯৮ 

গৃষ্টাবব | 

বেনয়--স্থান-কালাদির শুদ্ধতা বিচার কতক্গণ--আত্মার প্রক!শের 

পথের অন্তরায় যাহা নাশ করে, তাহাই সাধনা-_'ব্রহ্গজ্ঞানে 

কর্মের লেশমাত্র নাই» শাস্ত্রবাক্যের অর্থ--নিকাম কর 

ক।হ!কে বলে--কর্মের দারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা বায় না 

তথাপি স্বানিজী দেশের লোককে কর্দ্দ করিতে বলিয়াছেন 

কেন ?-__ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সুনিশ্চিত । পৃঠ্ঠা-৪৬ 

অষ্টম বলী-স্থান বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে )। বষ-_১৮৯৮ 

খষ্টান্ব। 

বিনয়_ব্র্গচর্ধ্য রক্ষার কঠোর নিয়ম-সাত্বিক প্ররুতিবিশি 

লোঁকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে-_শুধু!'ধ্যানাদিতে 
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নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম নহে, এখন চাহি উহ্হার সহিত 
গীতোক্ত কর্মযে।গ | ৃষ্ঠা-_-৫৫ 

নবম বলী--স্থান-_বেলুড়-মঠ | বর্ষ-_১৮৯৯ খুষ্টাবের প্রারম্ত। 

বিধয়-_স্বামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত যিলন--পরস্পরের সম্বন্ধে 

উভয়ের উচ্চ ধারণা । ষ্ঠ: ৩০ 

"দশম বলী-স্থান বেলুড়-মঠ 1 "১ 

বিষয়_ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মাঁয়। ও জীবের স্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ব্ক্কি 

বিশেষ-বলিয়া ঈশ্বরকে ধারণ! করিয়া, সাধনায় অগ্রসর হইয়া 

রুমে তার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে-_“অহং ব্রহ্ম” এইরূপ 

বাধ না হইলে মুক্তি নাই__কামকাঁঞ্চনভোগন্পৃহা ত্যাগ 
না] হইলে ও মহাপুরুষের কপালাভ না হইলে উহা হয় 

না-_অন্তর্বহিঃ স্ন্যাসে আত্মন্ঞ।নলাভ--“মদাটে ভাব" ত্যাগ 

করা চাই-_কিরূপ চিন্তায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়-_মনের 

স্বরূপ 'ও মনঃনংযম কিরূপে করিতে হয়__ক্ছানপথের পথিক 

'মাপনার বথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন 

করিবে-অদ্বৈতাবস্থ। লাভে অনুতব--স্ঞান, ভক্তি; যোগ- 

রূপ নকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ব্রহ্গন্ত করা--অবতাঁর-তনক 
_এআত্ুজ্ঞান' লাভে উৎসাহপ্রদান--আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম 

“অগদ্ধিতায়” হয়। প্ঠা-_-৬৬ 

একাদশ বল্লী_স্থান--বেলুড়-মঠ বর্ষ--১৯০১ খৃষ্টাব | 

বিষয়__স্বামিজীর কলিকাতা ছুবিলি আট একাডেমির অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত রণদাপ্রমাদ দাস গুপ্লের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপ- 

কথম্প-'কৃত্রিম পদার্থ-নিচয়ে মনোভাব প্রকাশ করাই 

পেযৌর লক্ষা হওয়া! উচিত-_ভারতের বৈদিক যুগের শিল্প এ 



বিষয়ে জগতের শীষ-স্থানীয়-_ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ 

করিয়া ইউরোপী শিল্পের ভাব্গ্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে-_জড়বাদী ইউরোপ: 

ও 'অধ্যাত্মবৰাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে-_ 
বর্তমান ভারতে শিল্পাবনতি--দেশের সকল বিস্তা 'ও ভাবের 

ভিতরে প্রাণসঞ্চাধ করিতে শ্রীরামরুষ্চদেবের আগমন | 
পৃশ্ভা-৭নঈ 

বাদশ বলী-_স্থান-_ বেলুড়-মঠ । বষ--১৯০১ খুষ্টাব। 

বিষয়__্বামিজীর ভিতরে শ্ররামরুষ্চদেবের শক্তিসঞ্চার-_ পূর্ব 
বঙ্গের কথ!--নাগ মহাশয়ের বাঁটাতে আতিথ্য-্বীকার__ 

আচার ও নিষার প্রয়োজনীয়তা--কামকাঞ্চনামক্তি-ত্যাগে 

'আত্মদর্শন। পৃঠা--৮৯ 

ত্রয়োদশ বল্লী-স্থান--€েলুড়-মঠ ॥ বর্ষ-_-১৯০১ পৃষ্ঠা । 

বিষয়-_স্বামিজীর মনঃসংযম-তীহার স্ত্রী-মঠ-স্থাপনের সন্ষল্প সমন্ধে 

শিষ্ককে বলা_-এক চিতসত্তা স্্ী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে 

সমভাবে বিদ্যমান-__গ্রাচীন বূগে জ্রীলোকদিগের শাঙ্কাধি- 

কার কতদূর ছিল- স্ত্রীজাতির সন্গানন! ভিন্ন কোন দেশ বা 

জাতির উন্নতিলাভ 'মসন্তব_-তন্ত্রোন্ত বামাচারের দূমিভ 
ভাঁবই বর্জনীয় ; নতুবা স্্রীজাঁতির সম্মাননা! ও পৃক্তা প্রশস্ত 
ও অনুষেয়--ভাবী স্ত্রী-মঠের নিয়মাবলী-_-এ মঠের শিক্ষিত! 

ব্হ্মচারিণীদিগের দ্বার! সমাজের কিরূপ প্রন্ুত কল্যাণ 

হইবে--পরব্রন্দে লিঙ্গভেদ নাই ) উহা কেবল “মামি-তুমি”র 
রাজো বিদ্যামান__-অতএব স্ত্রীজাতির ব্রহধজ্ত/হওয়া অসম্ভব 

নহে-_বর্ভমানে গ্রচলিত ন্দীশিক্ষায় অনেক রা গ:কিলেও 
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উহানিন্দনীয় নহে-ধর্্রকে স্ীশিক্ষার তিত্তি করিতে হইবে 

_মানবের ভিতর ব্রন্ষবিকাশের সহায়কারী কার্ধ্যই 

সতকার্ধ্য--বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্ন্জ্ঞানে কর্মের অত্যন্ত 

অভাব থাঁকিলেও, তল্ল।ভে কর্ম গৌণভাবে লহায়ক হয় ১. 

কারণ, কর্ম্ম দ্বারাই মানবের চিত্বস্ুদ্ধি হয়) এবং 2ওশুদ্ধি 

না হইলে জ্ঞান হয় না। পৃঠা-_৯৯ 

চতুদ্দশ বলী__স্থান__বেলুড়-মঠ ৷ বর্ষ-_-১৯০১ খুষ্টাব। 

বিষয়__স্বামিজীর ইন্দিয়-সংঘম। শিষ্যপ্রেম, রন্ধনকুশলতা ও 
অসাধারণ মেপা__রায়গুণাঁকর ভারতচন্র ও মাইকেল 

মধুহদন দত্ত সম্বন্ধে তাহার মতামত । পুষ্টা--১১৩ 

পঞ্চদশ বল্লী-স্থান- বেলুড়-মঠ। বম--১৯*১ খুষ্টাব্। 

বিষয়__আত্ম। অভি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তীহার অনুভূতি 

সহজে হয় না কেন-_অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ 
হইলে জীবের মনে নান! সন্দেহ প্রশ্নাদি আর উঠে না 

স্বামিজীর ধ্যানতন্ময়তা পুষ্কা--১২১ 

বোড়শ বল্লী--স্থান--বেলুড়-মঠ। বব-_-১৯*১ খুষ্টাব্ব | 

বিনয়--অভিপ্রায়ানুযাঁয়ী কাধ্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া 

স্বামিজীর চিত্বে অবসাদ--বর্তমান কালে দেশে কিরূপ 

আদর্শের আদর হুওয়। কল্যাণকর--মহাঁবীরের আদমর্শ_- 

দেশে বীরের কঠোর-প্রাণতাঁর উপযোগী সকল বিষয়ে 

আদর প্রচলন করিতে হইবে--সকল প্রকার দুর্বলতা 

পরিত্যাগ করিতে হইবে-_স্বামিজীর বাঁকোর অদ্ভুত শক্তির 

দৃষ্টা-_লোককে শিক্ষা দিবার জন্য শিষাকে উৎসাহিত 
কর!+ «সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তির মুক্তি নাই" মতের 
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আলোচন! ও প্রতিবাদ-_ধর/বাহিক কল্য("-চিন্তা দ্বারা 

জগতের কল্যাণ করা পৃঠ্ঠা-১২৭ 

সপ্তদশ কলী-স্থান-বেলুড়-মঠ । বর্ষ_-১৯০১ খুষ্টান্দ । 

বিষয়-_মঠ সম্বন্ধে নৈঠিক হিন্দুদিগের পুর্রব-ধারণা_-মঠে ৬ছুর্গোৎ- 
সব এবং এ ধারণার নিবৃত্ভি--নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর 

একালীঘাট-দর্শন ও এ স্থানের উদারভীব সম্বন্ধে মতপ্রকা” 

_স্বামিজীর ন্যায় ব্র্গজ্ঞ পুরুষের দেব-দেবীর পুজা! করা! 
ভাবিবাঁর বিষয়-__মহাপুরুষ ধর্রন্ণার নিমিত্বই জন্ম পরিগ্রহ 

করেন--দেবদেবীর পূজা 'অকর্তব্য বিবেচন! করিলে স্বামি 

কখনই এরূপ করিতেন না-_স্বামিজীর ন্যায় সর্বগুণসম্পর 

বঙ্গজ্ঞ মহাপুরুষ এ যুগে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই 

_তীহার প্রদশিত পথে অগ্রসর হইলেই দেশের ও জীবের, 
কব কল্যাণ। পৃষ্টা ১৩৯ 

অষ্টাদশ বল্লী-স্থান-__বেলুর-মঠ। ব্য--১৯*২ খুষ্টাব্ব! 

বিষয়_-ঠাঁকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাঁবে হইলে ভাল হয়-_ 

শিষাকে আশীর্বাদ--“বখন এখানে এসেছিস, তখন নিশ্চয় 

্রানলাভ হবে”_গুর শিষ্কে কতকট| সাহায্য করিতে 

পারেন_-অবতার-পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন 

পৃচাইয়া দিতে সক্ষম-_রুপ1-_শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে 
দেখা--পওহাঁরী বাবা ও স্বামিজী-সংবাদ । পৃষ্ঠা--১৫* 

উনবিংশ বল্পী-_স্থান-বেলুড়-মঠ। বর্ষ--১৯০২ খুষ্টাবব। 

বিষয়__স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন-_তীহার 

দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা--দেশের গরীব-ছুঃখীর গ্রতি তাহার 

জলন্ত সহানুভূতি পৃষ্ঠা--১৬ৎ 
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বিংশ বল্লী-স্থান-_-বেলুড়মঠ। বর্ষ--১৯০২ খুষ্টাব্ৰ (প্রারন্ত )। 

বিষয়__বরাহনগর-মঠে শ্রীরামকুঞ্জদেবের সন্যাসী শিষ্যদিগের 

সাধন-ভজন--মঠের  প্রথমীবস্থা--ম্বামিজীর জীবনের 

কয়েকটী ছঃখের দিন--সন্নযাসের কঠোর শাদ্ন। 
পুষ্ঠা-_-৯ ত৭ 

_ একবিংশ বল্লী-স্থান--বেলুড়-মঠ। বধু_১৯০২ খৃষ্টান । 

বিঘয়-_-বেলুড়-মঠে ধ্যানজপানুষ্টান-_বিগ্ার্ূপিণী কুল-কুগুলিনীর 

জাগরণে- আত্মদর্শন--ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপায়__ 

মনের সবিকল্প ও নির্বিকপ্প অবস্থা--কুলকুগুলিনী-জাগরণের 

উপায়_ভাব-সাবনার পথে £বপদ্দ--কীন্নাদির পরে 
অনেকের পাশব-প্রবুত্তির বৃদ্ধি কেন হয়--কিরূপে ধ্যানারশু 

করিবে--ধ্যানাদির সহিত নিক্ষাম কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ! 

পৃঠা--১৭৩ 

হাবিংশ বলী-_স্থান-বেলড়-মঠ 1 বষ--১৯০২ খুষ্ঠাব। 

বিষয়_-মঠে কঠোর বিধি-নিয়যের গুচলন-_'আন্মারামের কোট!? 

৪ উহার শক্তি পরীক্ষা__ন্াযিজীর মহ স্ঘন্ষে প্রেমানন্দ 

. গ্বাীর সহিত শিষ্যের কখোপকথন-_পুর্ববঙ্গে অদ্বৈতবাদ 

বিস্তার করিতে স্বামিজীর শিষ্ককে উৎসাহিত করা, এবং 

বিবাহিত হইলেও, ধর্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়- 

দান__শ্রীরামকষ্দেবের সন্ন্যাসী শিষ্ঠবর্গসন্বন্ধে শ্বামিজীর 

বিশ্বাস-নাগমহাশয়ের সিদ্ধসঙ্কল্নত্ব | পুষ্ঠা--১৭৯ 

ভ্রয়োবিংশ বল্লী-স্থান--কলিকাতা হইতে বেলুড়-মঠে নৌকাষোগে। 

বর্ব__১৯০২ খুষ্টাব। 

বিষয়-_স্বামিজীর নিরভিমাঁনিতা-_কামকাঞ্চনের সেবা তযাগ না 



করিলে, ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বুঝা অনম্তব--ঠাঠুর শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ তক্ত কাহারা- সর্বত্যাগী সর্যাসী 
তক্তেরাই সর্ধকাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব 
প্রচার করিয়াছেন--গৃহী তক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা! 

বলেন, তাহাও আংশিকভাবে সত্য-_মহান্ ঠাকুরের এক- 

বিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মানুষ ধন্য হয়--সন্যা্ী 
ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে 'উপদেশ দান-_কালে 

সমগ্র পৃথিবী ঠাকুরের উদার ভাব গ্রহণক রিবে-ঠাকুরের 

রুপা প্রাপ্ত সাধুদের সেবা? বন্দনা মানবের কল্যাণকর |. 

ৃষ্ঠা--১৮৮ 

চতুর্বিংশ বল্লী-স্থান--বেলুড়-মঠ। বর্ষ-_-১৯৯২ খুষ্টাব্ব। 
বিষয়--জাতীয় আহার, পোবাক ও আচার পরিত্যাগ দুবণীয় 

-_বিগ্ভা সকলের নিকট হইতে শিখিতে পার! যায়; কিন্তু 

যে বিদ্যাশিক্ষায় জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাহার সর্ব! 

পরিহার কর্তব্য--পরিচ্ছদ্দ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপ- 

কথন-_স্বামিজীর নিকট শিষ্ের ধ্যানৈকা গ্রতা-লাঁভের জন্য 

প্রার্থন।--স্বামিজীর শিষাকে আশীর্বাদ কর1-_বিদায়। 
ৃষ্ঠা_-১৯৭ 
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(উত্তর কাণ্ড) 

“প্রথম হল্লী। 

স্থান _বেলুড় মঠ ( নির্মাণকালে )। 

বর্ষ-_১৮৯৮। 

বিষয় 

ভারতের উন্নতির উপায় কি ?-__ 

পরার্থে কর্মান্ৃষ্ঠান বা কর্মযোগ। 

শিষ্য। স্বামিজী! আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? 

| বন্তৃত/-প্রভাবে ইউরোপ আমেরিক। মাতাইয়া আসিলেন; 

কিন্ত ভারতে ফিরিয়া! আপনার এ বিষয়ে উদ্ভম ও অনুরাগ 

যেকেন কমিয়৷ গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না । 

পাশ্চাত্যদেশসকলের অপেক্ষা এখানেই আযাদিগের 

বিবেচনায়, প্ররূপ উদ্ভমের অধিক প্রয়োজন। 

বামিজী | এদেশে আগে 01001)0 (জমি) তৈয়ারী করতে 

হবে। তবে বীজ ফেল্লে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের 

মাঁটিই এখন বীজ ফেল্বার উপযুক্ত; খুব উর্বরা ৷ ওদেশের 

লোকের! এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে 
১ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

তৃপণ্ড হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শাস্তি পাচ্ছে 

না। একটা দারুণ অভাব বোধ কর্ছে। তোদের 

দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের 

ইচ্ছা কতকট! তৃপ্ত হলে, তবে লৌকে যোগের কথা 
শুনে ও বুঝে । অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ- 

শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে ল্লেক্চার ফেক্চার 
দিয়েকি হবে? 

শিষ্য। কেন, আপনিই ত কখন কখন বলিয়াছেন) এদেশ ধর্ম- 

ভূমি! এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্য্যতঃ 

ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে সেরূপ নহে। তবে আপনার 

জলন্ত বাগ্মিতায় কেন না দেশ মাতিয়! উঠিবে-_কেন না 
ফল হইবে? . 

স্বামিজী। ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে, আগে কুম্মাবতারের পুজ। 
চাই ; পেট হচ্ছেন সেই কুম্ধ। একে আগে ঠাণ্ডা না 
কল্পে, তোর ধর্্মকর্ম্মের কথা! কেউ নেবে না। দেখতে 

পাঁচ্চিদ্ না, পেটের চিস্তাতেই ভারত অস্থির । বিদেশীর 
সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্বাপেক্ষা 

তোদের পরম্পরের ভিতর দ্বৃণিত দাসন্ুলভ ঈর্যাই 

তোদের দেশের অস্থি মজ্জা থেয়ে ফেলেছে । ধর্মকথা 

শুনাঁতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর 

করতে হবে। নতুবা শুধু লেক্চার্ ফেক্চারে বিশেষ 

কোন ফল হবে না। 

শিষ্য । তবে আমাদের এখন কি কর! গ্রয়োজন ? - 

্ 



প্রথম বল্লী। 

স্বামিজী। প্রথয়তঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন-_-যাঁরা 

নিজেদের সংসারের জনা না ভেবে পরের জন্য জীবন 

উৎসর্গ কর্তে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে 

কতকগুলি বালমন্যাসীকে তাই এ্ররূপে তৈরী কচ্ছি। 

শিক্ষা শেষ হলে, এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে 

তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, 

খর অবস্থার উন্নতি কিরুপে হতে পাঁরে সে বিষয়ে উপদেশ 

দেবে আর, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজ। 

কথায় জলের মত পরিষ্ণার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। 

তাদের দেশের 11055 01 [১001)10 (জন-সাধারণ) যেন, 

একটা 910011715 [,0%170)91] (একট! বিরাট জানো- 

য়ার, ঘুমিয়ে রয়েছে )! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্তালয়ের 
শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জোর একজন কি ছুইজন 

দেশের লোক শিক্ষা পাঁচ্ছে। যার! পাচ্ছে--তারাও 

দেশের হিতের জগ্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি 

করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই 

দেখে, সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা 

কেরাণীগিরি, বড় জোর একটা ডিপুটাগিরি জুটিয়ে নেয়। 
ওই হল শিক্ষার পরিণাম! তাঁর পর সংসারের ভারে 

উচ্চকর্ম্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? 

তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না।_-পরার্থে সে আবার 

কি কর্বে? 

শিষ্য । তবে কি আমাদের উপায় নাই? 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

স্বামিজী। অবশ্ত আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে 

গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এমন উঠবে 
যে জগৎ দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। দেখিস নি1-_নদী 

বা সমুদ্রে তরঙ্গ ঘত নামে, ঢেউটা তার পর তত জোরে 

ওঠে__এখানেও সেইরূপ হবে। দেখ.ছিস্ না, পূর্বাকাশে 

অরুণোদয় হয়েছে হৃর্য্য ওঠবার আর বিলম্ব নাই। 

তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা-__-সংসার ফংসার 

করেকি হবে? তোদের এখন কার্য্য হচ্ছে দেশে দেশে 

গায়ে গায়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, 

আর আলিস্তি করে বসে থাকলে চলছে না; শিক্ষাহীন, 

ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথ! তাদের বুঝিয়ে দিয়ে 

বল্গে-“ভাই সব উঠ; জাগ, কত দিন আর ঘুমাবে?” 
আর, শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে 

দিগে। এতদিন এ দেশের ক্রা্গণেরা ধর্মটা একচেটে 

করে বসেছিল। কালের ভ্রোতে তা যখন আর 

টিকূলো নাঃ তথন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে 

যাতে পায়, তার ব্যবস্থা কর্গে। সকলকে বুঝাগে 

ত্রাঙ্ষণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। 

আচগালকে এই ঘগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজ৷ 

কথায় তাদের ব্যবস! বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের 

_ অত্যাবশ্তক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের 

লেখা পড়াকেও ধিক-_আর তোদের বেদবেদাস্ত 

পড়াকেও ধিক্ ! 



শিষ্যু। 

প্রথম বলী। 

মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার 

শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে; নিজেও ধন্য হইতাম, 

অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম। 
স্বামিজী। দুর মুর্খ ! শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? উহা! তোর 

শিষ্য। 

ভিতরেই রয়েছে সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে 

পড়বে। তুই কাধে লেগে যালা) দেখবি এত শক্তি 

আস্বে যে সামলাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু 

কা করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে) পরের জন্য 
এতটুকু ভাব্লে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। 

তোদের এত ভালবাসি; কিন্ত ইচ্ছা হয় তোর! পরের 
জন্য খেটে থেটে মরে যা__আমি দেখে খুসী হই। 

কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, 

তাহাদের কি হইবে? 
স্বামিজী । তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস; ত ভগবান 

শিষ্য । 

তাদের একটা উপায় কর্বেনই কর্বেন্। “নহি কল্যাণকৃৎ 
কম্চিৎ ছুর্গীতিং তাত গচ্ছতি;” গীতায় পড়েছিম্ ত? 

আজে হা। 

স্বামিজী | ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা- ত্যাগী না হলে, কেউ 

পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাষ কর্তে পারে 
না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে--সকলের সেবায় 

নিযুক্ত হয়। বেদীস্তেও পড়েছিম্, সকলকে সমান 

ভাবে দেখতে হবে; তবে একটা স্ত্রী ও কয়েকটা 

ছেঞ্জেকে বেশী আপনার বলে ভাব্বি কেন? তোর 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গাল বেশে এসে অনাহারে 

মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন ! তাকে কিছু না দিয়ে, খালি 

নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চব্য 

চোষ্য দিয়ে পুত্তি করা_-সে ত পণ্ডর কাষ। 

শিষ্য। মহাশয়, পরার্থে কাধ্য করিতে দময়ে সময়ে বহু অর্থের 

প্রয়োজন হয়। তাহা কোথা পাইব? 

স্বামিজী | বলি যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্ না। 
পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে' পার্স - একটা 

মিষ্ট কথা বা দুটো সৎ উপদেেশও ত তাদের শুনাতে 

পারিন্! না_-তাতেও তোর টাকার দরকার ? 

শিষ্য। আন্তে হা, তা পারি। 

স্বামিজী | “হাঁ পারি” কেবল মুখে বল্পে হচ্ছে না । কি পারিস্-- 

ত৷ কাজে আমায় দেখা, তবেত জান্ব--মামার কাছে 

আসা সার্ক । লেগে যা--কয়দিনের অন্য জীবন? 

জগতে যখন এসেছিন্, তখন একটা দাগ রেখে যা। 

নতুবা গাছ পাথরও ত হচ্ছে মর্ছে-_এরপ জন্মাতে 

মর্তে মানুষের কখন ইচ্ছ৷ হয় কি? আমায় কাষে 

দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়। সার্থক হয়েছে । সকলকে 

এই কথা শুনাগে--“তোমাদের ভিতর অন্ত শক্তি 
রয়েছে সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোল।” নিজের মুক্তি 

নিয়ে কি হবে ?-_মুক্তিকামনাও ত মহা স্বার্থপরতা । 

ফেলে দে ধ্যান- ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি--আমি যে কাষে 

লেগেছি, সেই কাযে লেগে যা। 
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প্রথম বল্লী। 

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামিজী 

পুনরায় বলিতে লাগিলেন-_ 

স্বামিজী। তোরা এঁরূপে আগে জমি তৈরী কর্গে। আমার 

মত হাজার হাঁজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কর্তে 

নরলোকে শরীর ধারণ করবে ) তার জন্য ভাবনা নাই। 

এই দেখ, না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদিগের) ভিতরে 

যারা আগে ভাব তো-_তাদের কোন শক্তি নাই, তারাই 

এখন অনাথ-আশ্রম, ছূর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুল্ছে। 

দেখ ছিস না-_নিবেদিতা, ইংরেজের মেয়ে হয়েও, তোদের 

সেবা করতে শিখেছে? আর তোর! তোদের নিজের 

দেশের লোকের জন্য তা কর্তে পার্বিনি? যেখানে 

মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের ছুঃখ হয়েছে, যেখানে 

দুর্ভিক্ষ হয়েছে--চলে যা সেদিকে । নয়-_মরেই যাঁবি। 
তোর আমার মত কত কীট হচ্চে মর্চে। তাতে 

জগতের কি আন্চে যাচ্চে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য 

নিয়ে মরে বা। মরে তযাবিই) তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে 

মর! ভাল। এই ভাঁব ঘরে ঘরে প্রচার কর্, নিজের 
ও দেশের মঙ্গল হবে । তোরাই দেশের আশা ভরসা! | 

তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে 
যাঁ-লেগে যা। দেরি করিদ্ নি-মৃত্যু ত দিন দিন 

নিকটে আস্ছে! পরে কর্বি বলে আর বসে থাকিস্নি 

__তা হলে কিছুই হবে না। 



ছ্বিতীম্ত্র বল্লী। 

স্থান _বেলুড় মঠ ( নিশ্মতকালে )। 

বর্ষ-_-১৮৯৮ 

বিষয় 

জ্ঞানযোগ ও নির্ধ্বিকল্প সমাধি-__অভীঃ-- 

সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্তব লাভ করিবে । 

শিষ্য। ন্বামিজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্ত হন্ তবে জগতে 
এত বিচিত্রতা দেখা যাঁয় কেন। 

স্বামিজী। ব্রঙ্গ বস্তুকে ( সত্যই হন বা আর যাই হন) কে জানে 

বল্? জগৎংটাকেই আমর! দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় 
বিশ্বাম করে থাকি। তবে স্ৃষ্টিগত বৈচিত্রাটাকে সত্য 

বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে, কালে 

একত্বমূলে পৌছান যায়। যদ্দি সেই একত্বে অবস্থিত হতে 

পার্তিস্ঃ তা হলে এই বিচিত্রতা! দেখতে পেতিস্ না । 

শিষ্য মহাশয় যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই 

প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন 

প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়৷ অবশ্ঠ মানিয়া 

| লইতেছি। 
স্বামিজী। বেশ কথা । হৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে উহাকে সত্য 

বলে মেনে নিয়ে, একত্বের মুলানুসন্ধান কনাকে শাস্ত্রে 
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শিষ্য । 

দ্বিতীয় বল্লী। 

ব্যতিরেকী বিচার বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য. 

বস্তকে ভাব বা সত্য বস্ত বলে ধরে নিয়ে, বিচার করে 

দেখান যে, সেটা ভাব নয়, অভাব বন্ত। তুই এঁরূপে 
মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌছানর কথ বল্ছিদ্-_ 

কেমন? 

আজ্ঞা হা, তবে আমি ভারকেই সত্য বলি এবং ভাব- 

রাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলে স্বীকার করি। 

স্বামিজী। আচ্ছা । এখন দেখ; বেদ বল্ছে,_একমেবাদ্বিতীয়ম্। 

শিষ্য। 

যদি বস্ততঃ এক ব্রদ্ছই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব ত 

মিথ্যা হচ্ছে; বেদ মানিন্ ত? 

বেদের কথ! আমি মানি বটে। কিন্ত যদি কেহ না মানে 

তাহাকেও ত নিরম্ত করিতে হইবে? 

স্বামিজী। তাও হয়। জড়-বিজ্ঞান-সহায়ে তাকে প্রথম বেশ ক'রে 

বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রতাক্ষকেও আমরা 

বিশ্বাস করতে পারি না) ইন্দ্রিয়মকলও তুল সাক্ষ্য 

দ্বেয়; এবং যথার্থ সত্য বস্ত আমাদের ইন্দিয়-মন-বুদ্ধির 
বাহিরে রয়েছে । তারপর তাকে বল্তে হয়, মন, বুদ্ধি ও 

ইন্ছরিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। উহাকেই খষির। 

যোগ বলেছেন। যোগ অনুান-সাপেক্ষ- উহা হাতে 

নাতে কর্তে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই 

ফল পাওয়া যায়। করে দেখ--হয়, কি না হয়। আমি 

বাস্তবিকই দেখেছি, খষিরা যা বলেছেন সব সত্য! এই 

দেখ, তুই যাকে বিচিত্রত! বল্ছিদ্ঃ তা এক সময় লুপ্ত 
৯ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

শিষ্য । 

হয়ে যায়, অন্কুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে 

ঠাফুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি। 

কখন্ এরূপ করিয়াছেন? 

স্বামিজী। একদিন ঠাঁফুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে 

স্বামিজী 

দিয়েছিলেন ; দেবামাত্র দেখলুম, ঘরবাঁড়ী, দোর দালান, 

গাছপালা, চন্দ্রঃ, হুয্য-_সব যেন আকাশে লয় পেয়ে 

যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল 

_ তার পর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই ম্মরণ নাই; 

তবে মনে আছে, এরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল-_ 

চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলাম, “ওগো তুমি আমার 

কি কর্চ গো, আমার যে বাপ, মা আছে 1 ঠাকুর 

তাতে হাসতে হাস্তে “তবে এখন থাক্” বলে পুনরায় 

ছয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম _-ঘড়বাড়ী, 
দোর, দালান-__যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম 

রয়েছে! আর একদিন--আমেরিকার একটী191এর 

( হুদের ) ধারে ঠিক খীরূপ হয়েছিল। 

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 

বলিল-_-“আচ্ছা মহাশয়, এরূপ অবস্থা মস্তিফের 

বিকারেও ত হইতে পারে ? আর এক কথা, এ অবস্থাতে 

আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি ?” 

যখন রোগের থেয়াল নয়, নেশা করে নয় রকম- 

বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের স্ুস্থাবস্থায় এ 

অবস্থা হয়ে থাকে, তখন উহাকে মস্তিফেক বিকার কি 
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শিষ্য। 

দ্বিতীয়,বল্লী | 

করে বল্বি? বিশেষতঃ যখন আবার এরূপ অবস্থা-, 
লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিল্ছে, পূর্ব পূর্ব্ব আচার্য ও 

খধিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমায় কি 

শেষে তুই বিরুতমস্তিফ ঠাঁওরালি ? 

না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন 

শতশত এরূপ একত্বান্ুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি 

যখন বাঁলিতেছেন যে ইহ! করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

এবং আপনার অপরোক্ষান্থভূতি যখন বেদাদি শান্ত্রোক্ত 

বাক্যের অবিসম্বাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস 

হয় না। শ্রীশঙ্করাচায়্যও বলিয়াছেন__ক গতং কেন ব! 

নীতং, ইত্যাদি । 

স্বামিজী | জান্বি, এই একত্বজ্ঞান_যাঁকে তোদের শান্তে বরহ্গান- 

শিষ্য । 

ভূতি বলে--হলে জীবের আর ভয় থাকে না জন্মমৃত্যুর 

পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এইহেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে 

জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কর্তে পারে না । সেই পরমানন্দ 
পেলে, জগতের স্থথছুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না। 

আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয়, এবং আমরা বদ্দি যথার্থ 

পর্ণব্রঙ্গ রূপই হই, তাহা হইলে এঁরূপে সমাধিতে সুখ- 

লাভে আমাদের যত্ব হয় না কেন? আমর! তুচ্ছ কাম- 

কাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বার বার মৃত্যুমুখে ধাবমান 

হইতেছি কেন? 
স্বামিজী | তুই মনে কচ্ছিস্, জীবের সে শাস্তিলাভে আগ্রহ" নাই 

"বুঝি? একটু ভেবে দেখ_-বুঝতে পার্বি, যে হা 
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স্বামি'শিষ্য-সংবাদ। 

শিষ্য। 

কচ্ছে, সেতা৷ ভূমা সুখের আশাতেই কর্ছে। তবে 

সকলে এঁ কথা বুঝে উঠতে পার্ছে না । সে পরমানন্দ 

লাভের ইচ্ছা আব্রঙ্গস্ত্ব পর্য্যন্ত সকলে পূর্ণভাঁবে রয়েছে। 
আননস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন । 
তুইও সেই পূর্ণব্ম। এই মুহূর্তে ঠিক ঠিক ভাব্লেই এ 
কথার অনুভূতি হয । কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। 

তুই যে চাক্রী করে স্ত্ী-পুত্রের জন্য এত খাট্ছিস্, তার 

উদ্দেশ্টও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। এই মোহের মারপেঁচে 
পড়ে ঘা থেয়ে থেয়ে ক্রমশঃ স্বস্বরূপে নজর আস্বে। 

বাসনা আছে বলেই ধারা খাচ্ছিম্ ও খাবি। এররূপে 
ধাকা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে। সকলেরই 
এক সময় পড়বেই পড়বে । তবে কারও এ জন্মে 

কারও বা লক্ষ জন্মে। 
মে চৈতন্য হওয়া, মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও 

ঠাকুরের কপ! ন! হইলে; কখনও হইবে না । 

স্বামিজী। ঠাকুরের কপা-বাতাম ত বইছেই। তুই পাল তুলে 

শিষ্য । 

দেনা । যখন বা কর্বিঃ খুব একান্তমনে কর্বি। দিনরাত 

ভাব্বি, আমি সচ্চিদানন্দন্বরূপ--আমাঁর আবার ভয়. 

ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি সবই ক্ষণেক-_এর 

পারে যা, তাই আমি । 

এ ভাব ক্ষণিক আসিলেও১ আবার তথনি উড়ে যায় ও 

ছাই ভম্ম সংসার ভাবি। 

স্বামিজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে । ক্রমে শুধরে যাবে। 
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[শষ্য। 

দ্বিতীয় বল্লী। 

ত্ৰে মনের খুব তীব্রতা, এঁকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি , 
যে, আমি নিত্যতুদ্ববৃদ্ধমুক্তন্বভাব, আমি কি কখন 

অন্যায় কাষ্য করতে পারি? আমি কি সামান্ত কাম- 

কাঞ্চনলোভে পড়ে দাধারণ জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে 

পারি? মনে এমনি করে জোর কণ্র্বি। তবে ত ঠিক 
কল্যাণ হবে। 

মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার 

ভাবি, ভেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব--ধন মান হবে, 

বেশ মজায় থাক্ব। 

স্বামিজী। মনে যখন ওসব আস্বে, তখনি বিচার কর্বি। তুই ত 

শিষ্য। 

বেদান্ত পড়েছিম্?_ ঘুমাবার সময়ও বিচারের তরোয়াল- 
খানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোত সাম্নে 

ন| এগুতে পারে। এইরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ 

কর্তে কর্তে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আস্বে-_-তখন 
দেখ বি, স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে। 

আচ্ছা! স্বামিজী! তক্তিশান্ত্রে যে বলে, বেশী বৈরাগ্য 
হলে ভাব থাকে না? | 

স্বামিজী। আরে ফেলে দে তোর সে তক্তিশাস্ত্র যাতে ওরকম 

কথা আছে। বৈরাগ্য! বিষয়বিতৃষণ-_না হলে, কাক- 

বিষ্ঠার ন্ায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্লে, “ন সিধাতি 

ব্রহ্মশতাস্তরেইপি।” ব্রহ্মার কোটাকল্পেও জীবের মুক্তি 

নাই। জপ, ধ্যান, পুজা, হোঁম, তপত্তা, কেবল তীব্র 

টৈরাগ্য আন্বার জন্ঠ। তা যার হয়নি, তার জান্বি,-- 
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স্বামী-শিষ্য-সংবাদ । 

শিল্ু। 

নোক্গর ফেলে নৌকায় দীড় টানার মত হচ্চে! “ন 

ধনেন ন চেজ্যয় ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশ£৮। 

আচ্ছা! মহাশয়, কামকাঞ্চন ত্যাগ হইলেই কি সব হইল ? 

স্বামিজী। ও ছুটো৷ ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন ! এই 

শিষ্যা। 

যেমন, তার পর আসেন লোকথ্যাতি ! সেটা যে সে 

লোক সামলাতে গারে না । লোকে মান দিতে থাকে; 

নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার 

আনা লোক বাধ পড়ে । এই যে মঠ ফঠ কর্ছি, নান! 

রকমের পরার্থে কা করে স্থখ্যাতি হচ্ছে_কে জানে, 

আমাকেই বা আবার ফিরে আস্তে হয় ! 

মহাশয়, আপনিই এ কথা বলিতেছেন--তবে আমরা 
আর কোথায় আছি! 

স্বামিজী। সংসারে রয়েছিসঃ তাতে ভয় কি? “অভীরভীরভীঃ” 

শিষ্য । 

_ভয় ত্যাগ কর্। নাগ মহাশয়কে দেখেছিন্ ত?-_ 

সংসারে থেকেও সন্নযাসীর বাড়া! এমনটা বড় একটা 

দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেহু হয় ত যেন নাগ 

মহাশয়ের মত হয়। নাগ মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো করে 

বসে আছেন । ওদেশের লোকদের বল্বি,যেন তার 

কাছে যায়। তা হলে তার্দের কল্যাণ হবে। 

মহাশয়) যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ মহাঁশয়কে 

শ্রীরাকুষ্ণলীলা-সহচর জীবন্ত দীনতা৷ বলিয়া বোঁধ হয় ! 

স্বামিজী। ত| একবার বল্তে? আমি তাঁকে একবার দর্শন 

কর্তে যাঁব--তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন 
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শিষ্য । 

দ্বিতীয় বলী। 

মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। 

আমি যাব। দেখব। তুই তাঁকে লিখিস্। 

আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগে যাইবার কথা 
শুনিলে, তিনি আনন্দে উন্মাদ প্রায় হইবেন। বনুপূর্বে 
আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে 

তিনি বলিয়াছিলেন।_-“পূর্বব্ঙ্গ আপনার চরণধূলিতে 
তীর্থ হয়ে যাঁবে।” 

স্বামিজী। জানিন্ ত, নাগ মশায়কে ঠাকুর বল্তেন-_“জবলত্ত 

শিষ্য । 

আগুন*। 

আজ্জে ই, তাহ শুনিয়াছি। 

স্বামিজী । অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়-_কিছু খেয়ে যা। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা । 

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া, শিষ্য কলিকাতা যাইতে 

যাইতে ভাবিতে লাগিল--স্বামিজী কি অদ্ভুত পুরুষ !-_ 

যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমৃত্তি আচা্য শঙ্কর! 
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তৃতীন্ত্র বল্লী। 

স্থান__বেলুড় মঠ ( নির্মাণকালে )। 

বিষয় 

শিদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ! ভ'ক্ত এক'-_ পূর্ণপ্রজ্ঞ ন! হইলে প্রেমান্ুভূতি অসম্ভব-_ 

যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ,-ধর্মমরাজ্যে 

বর্তমানকালে ভারতে কিরূপ ধর্মান্থষ্ঠান কর্তব্য গ্রীরামচন্ত্র, মহাবীর ও 

গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজ প্রচলন করা আবশ্তক--.অবতার মহাপুরুষগণের 

আবির্ভাব-কারণ ও প্ীরামকৃষ্জদেবের মাহাত্ম্য ৷ 

শিষ্য । স্বামিজী! জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্ীম্ত কিরূপে হইতে 

পারে? দেখিতে পাই, তক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য্য 

শঙ্করের নাম শুনিলে কাণে হাত দেন, আবার জ্ঞান- 

মার্গারা ভক্তদের আফুল ক্রন্দন উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি 
দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ | 

স্বামিী। কি জানিস্, গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিয়েই কেবল 
বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূতবানরের গল্প 
শুনেছিন ত? * 

পেপসি পাপে ৭ ০ প পাপ শাঠাটি শশীাশাপিশী ৮ শা 

৮ শিবরামের যুদ্ধ হইছিল । এখ।নে বি শিব নিন 

রাম; সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনে ভাবও হইল । কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত- 
গুলোর আর রামের সঙ্গী বানরগুলোর মধ্যে ঝগড়া কিচকিচী সেই দিন হুইতে 
আরম্ভ করিয়া! আজ পর্য্যন্ত মিটিল না! । 
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শিষ্য । 

| তৃতীয় বল্লী। 

আজ্ঞা হা। 

স্বামিবী। কিন্তু মুখ্য ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন গ্রভেদ নাই। 

শিষ্য । 

মুখ্য ভক্তি মানে হচ্ছে--ভগবান্কে প্রেমন্বরূপে উপলব্ধি 

করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভিতরে ভগবানের 

প্রেমমুত্তি দেখতে পান্ ত কার উপর আর হিংস! দ্বেষ 
কর্বি? সেই প্রেমানুতৃতি এতটুকু বারনা-_ঝ! ঠাকুর 
যাঁকে বল্তেন কামকাঞ্চনাসক্তি--থাক্ৃতে হবার যো 

নাই।. সম্পূর্ণ প্রেমান্ৃভৃতিতে দেহবুদ্ধি পর্য্যস্ত থাকে 

না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্বত্র একত্বানুভৃতি, 
আত্মন্বরপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি 

থাকতে হবার যো নাই। 

তবে আপনিযাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান? 
স্বামিজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি 

হয় না। দেখছিস ত বেদাস্তশান্ত্রে ব্রহ্ধকে সচ্চিদাননদ 

বলে। এ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে-_সৎ অর্থাৎ 

অস্তিত্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈতন্ত বা জ্ঞান) আর আনন্দ 

বা প্রেম। ভগবানের সৎ ভাবটা নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর 

মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই। কিন্তু জ্ঞানমাগী 
ব্রন্দের চিৎ বা চৈতন্ত সত্তাটার উপরেই সর্বদা বেশী 
ঝেক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ সত্তাটাই সর্বক্ষণ 

নজরে রাখে । কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হুবামাত্র তখনি 

আনন্দন্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিৎ 

তাহাই যে আনন্দ । 
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স্বামি-শিহ্য-সংবাদ। 

শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন) 

এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শান্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন? 

স্বামিজী।কি জানিস্্ঃ গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো 
ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ কর্তে 'অগ্রসর 
হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া 
যায়। কিন্তুতোরকি বোধ হয়? চ70 (উদ্দেশ্বা) 

বড়) কি হ709115 ( উপায়গুলো ) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্তয 

হতে উপায় কখন বড় হতে পারে. না। কেননা, 

অধিকারি-ভেদে একই উদেশ্ঠ লাভ নানাবিধ উপায়ে 

হয়। এই যেদেখছিদ্ জপ ধ্যান পুজা হোম ইত্যাদি 
ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি 
বা পরমব্রন্গত্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্ট । অতএব 

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পার্বি-__-বিবাদ হচ্ছে 
কি নিয়ে। একজন বল্ছেন, পুবমুখো হয়ে বসে 

ভগবান্কে ভাকৃলে তবে তাকে পাওয়া যাঁয়; আর এক- 

জন. বল্ছেন, না, পশ্চিমমুখ হয়ে বস্তে হবে, তবেই 

তাঁকে পাওয়া যাবে। হয় ত একজন বহুকাল পূর্বে 

ূর্বমুখ হয়ে বসে ধ্যান ভজন করে ঈশ্বর লাভ করে- 
ছিলেন; তার চেলারা৷ তাই দেখে অমনি এ মত 
চালিয়ে দিয়ে বল্তে লাগৃলো, পূর্বামুখ হয়ে না বস্লে 

ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বল্লে, সে কি 

কথা ?--পশ্চিমমুখে বসে অমুক তগবান্ লাভ করেছে, 

আমরা শুনেছি যে?_-আমরা তোদের, এ মত মানি 
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তৃতীয় বল্লী। 

না! এইরূপে সব দল বেধেছে। একজন হয়ত 
হরিনাম জপ করে পরাভক্কি লভ করিতেছিলেন ; অমনি 
শান্তর তৈয়ারী হল, প্নাস্ত্যেব গতিরন্তথা”। কেউ আবার 
আল্লা বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত 

চল্তে লাগ্ল। আমাদের এখন দেখতে হবে, এই 
সকল জপ, পুজাঁদির থেই (আরম্ভ) কোথায়। সে 
খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা ; সংস্কৃতভাষার শ্রদ্ধা” কথাটী বুঝাঁবার 
মত শব্ধ আমাদের ভাষায় নাই। উপনিষদে আছে, 

এ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 

“একাগ্রতা” কথাটার দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদায় ভাবটুকু 

প্রকাশ করা যায় না বোঁধ হয় এএকাগ্রনিষ্ঠা” বল্লে 
স্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাঁকাছি মানে হয়। 

নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যেকোন তন্ব হোক না 

ভাবতে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই 
একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন স্বরূপের অন্ুতূতির 

দিকে যাচ্ছে। তক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই প্ররূপ 

এক একটা নিষ্ঠ] জীবনে আন্বার জগ্য মানুষকে বিশেষ. 
তাবে উপদেশ কর্ছে। যুগপরম্পরায় বিরত ভাঁব ধাঁর* 
করে সেই সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত 

হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে এরূপ হয়েছে 
তা নয়-_পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই 

এরূপ হয়েছে। আর; বিচাঁরবিহীন সাধারণ জীব, 

এগুলো নিয়ে দেই অবধি বিবাদ করে মর্ছে 
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খেই হারিয়ে ফেলেছে) তাই এত. লাঠালাঠি 
চলেছে। 

শিষ্য । মহাশয়, তবে এখন উপায় কি? 

স্বামিজী। পূর্বের মত ঠিক্ ঠিক্ শ্রদ্ধা আন্তে হবে। আগাছা- 
গুলে উপড়ে ফেল্তে হবে। সকল মতে সকল পথেই 
দেশকালাতীত সৃত্য পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেগুলোর 

উপর অনেক আবর্জন1 পড়ে গেছে। সেগুলি সাফ. 
করে ঠিক ঠিক তন্বগুলি লৌকের সামনে ধর্তে 
হবে; তবেই তোদ্দের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল 

হবে) 

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা! করিতে হইবে ? 

স্বামিজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পুজা চালাতে 

হবে। যারা মেই সব সনাতন তত্ব প্রত্যক্ষ করে 

গেছেন, তাদের লোকের কাছে [00০1 ( আদর্শ বা 

ইষ্ট ) রূপে খাড়া কত্তে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরাম- 

চন্দ্র; শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ । দেশে শ্রীরাম- 

চন্দ্র ও মহাবীরের পুজা চালিয়ে দে দ্িকি। বৃন্দাবন- 

লীল! ফীল! এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী 

শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা ) শক্তিপূজ! চালা । 
শিষ্য । কেন বুন্দাবন-লীল! মন্দ কি? 

স্বামিজী । এখন শ্রীকৃষ্ণের এরূপের পুজায় তোর্দের দেশে ফল 

হবে না । বাশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ 

হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠাও মহাধৈ্য্য 
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শিষ্য। 

তৃতীয় বল্লী। 

এবং স্বার্থগন্ধশূন্ঠ শুদ্ববুদ্ধি-সহায়ে মহা! উদ্ধম প্রকাশ করে ' 
সকল বিষয় ঠিক্ ঠিক জান্বার জন্য উঠে পড়ে লাগা । 

মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা কি সত্য 

নহে? 

স্বামিজী। তা কে বল্ছে? এ লীলার ঠিক্ ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি 

শিষ্য। 

কর্তে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন । এই ঘোর কাম- 

কাঞ্চনাসক্তির সময় এ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা 

কর্তে পার্বে না । 

মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহার! মধুর- 
সথ্যাদি ভাঁব অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা 

কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না ? 

স্বামিজী। আমার ত বোধ হয় তাই--বিশেষতঃ আবার যাঁরা 

শিষ্য। 

মধুর ভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তার! ) তবে ছুই 
একটা ঠিক্ ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে । বাকী 

সবজান্বি-_-ঘোর তমোভাবাপন্ন--811 01100900101 

-_-( অস্বাভাবিক মানসিক দূর্বলতা-সমাচ্ছিন্ন)! তাই 
বল্ছিঃ দেশটাকে এখন তুল্তে হলে মহাবীরের পৃজা 
চালাতে হবে; শক্তিপুজা! চালাঁতে হবে; শ্রীরামচন্ত্রের 

পুজা ঘরে ঘরে কর্তে হবে। তবে তোদের ও দেশের 

কল্যাণ । নতুবা উপায় নাই। 

কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীরামকষ্জদেব ত 
সকলকে লইয়া সংকীর্ভনে বিশেষ আনন্দ করিতেন? 

স্বামিজী ৷ তীর কথ। ্বতত্ত্র। তীর সঙ্্রে কি জীবের তুলন। হয়? 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ | 

শিষ্যু। 

তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন, কলগুলিই 

এক তত্বে পৌছে দেয়। তিনি যা করেচেন, তাই কি 
তুই আমি কর্তে পার্ব? তিনি যেকে ও কত বড়, 

তা আমর! কেউই এখনও বুঝতে পারি নি। এজন্াই 
আমি তার কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনিষে 

কি ছিলেন, তা ঠিনিই জান্তেন ; তাঁর দেহটাই কেবল 
মানুষের মত ছিল; কিন্তু চাল চলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক 

ছিল। 

আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাহাকে অবতার বলে মানেন 

কি? 

স্বামিজী। তোর অবতার কথার মানেট৷ কি; তা৷ আগে বল্। 

শিষ্য। কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা 

ইত্যার্দি পুরুষের ন্যায় পুরুষ । 
স্বামিজী | তুই ধাদ্দের নাম কর্লি, আমি ঠাকুর ্রীরামকষ্তকে 

তাদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি-_মানা ত ছোট 

কথা-__জানি। থাক্, এখন সে কথা এইটুকুই 
এখন শুনে রাখ-_সময় ও সমাজ উপযোগী এক এক 

মহাপুরুষ আসেন- ধর্ম উদ্ধীর করতে ; তাঁদের মহাপুরুষ 

বল্, বা অবতার বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। তারা 

সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার [062] 

( আদর্শ ) দেখিয়ে যান্। যিনি যখন আসেন, তখন 

তাঁর ছ'ণচে গড়ন চল্তে থাকে, মান্ধুষ তৈরী হয়। ও 
সম্প্রদায় চল্তে থাকে । কালে এ সকল সম্প্রদায় 
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শিষ্য । 

তৃতীয় বল্লী। 

বিকৃত হলে, আবার এরূপ অগ্ত সংস্কারক আসেন; 

এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আস্ছে। 

মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণ! 

করেন না কেন? আপনার ত শক্তি ও বাগ্সিতা যথেষ্ট 

আছে। 

স্বামিজী। তার কারণ; আমি তীঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত 

শিষ্যু। 

বড় মনে হয় যে, তাঁর সগ্ধন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার 

ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার 

এই অল্পশক্তিতে ন! কুলায়; বড় কর্তে গিয়ে, তার 

ছবি আমার ঢঙে এঁকে, তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি! 

কিন্ত আজকাল অনেকে ত তাহাকে অবতার বলিয়া 

প্রচার করিতেছে। 

স্বামিজী। তা করুকৃূ। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন কর্ছে। 

শিষ্য । 

তোর এরূপ বিশ্বাস হয় ত তুইও কর্। 
আমি আপনাকেই সম্যক্ বুঝিতে পারি নাঃ তা আবার 

ঠাকুরকে ? মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি 

এ জন্মে ধন্য হইব ! 

অন্ধ এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য 

স্বামিজীর পদধুলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। 
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চতুর্থ লল্ুী। 

স্থান-_বেলুড় মঠ ( নিম্মীণকালে )। 

. বর্ধ_-১৮৯৮। 

বিষয় 

ধর্্ঘলাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ কর! গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী 

উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন--কৃপাসিদ্ধ কাহাকে বলে_-দেশকালনিমিত্তের 

অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কৃপা করিবে। 

শিষ্য । স্বামিজী! ঠাকুর বলিতেনঃ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না 

করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যাঁয় না। তবে যাহার! 

গৃহস্থ তাহাদের উপায় কি? তাহাদের ত দিনরাত ও 

উভয়ই লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়? 

স্বামিজী | কাঁমকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না) 

তা গেরস্তই হোক আর মন্নযাসীই হোক । এ ছুই বস্ততে 

যতক্ষণ মন আছে, জান্বি, ততক্ষণ ঠিক্ ঠিক অনুরাগ, 

নিষ্ঠ৷ বা শ্রদ্ধা কখনই আস্বে না । 
শিষ্য । তবে গৃহস্থদিগের উপায়? 

স্বামিজী। উপায় হচ্ছে, ছোট খাঁট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে 

নেওয়া; আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ 

কর! । ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না প্যদি ব্রন 
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শিষ্য। 

চতুর্থ বল্লী। 

স্বয়ং বদেং”__( বেদবর্তী ব্রহ্ম! স্বয়ং উহ বলিলেও তাহা , 

হইবে না।) 

আচ্ছ! মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয় 

ত্যাগ হয়? 

স্বামিজী। তা কি কখন হয়?__তবে সন্নাসীরা কামকাঞ্চন 

শিষ্ঠ। 

সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর্তে প্রস্তত হচ্ছে, চেষ্টা করছে, আর 

গেরস্তরা নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দীড় টাঁন্ছে-_ এই 
প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মিটে কিরে? “্তৃয় 
এবাভিবর্ধতে”-_ দিন দিন বাড়তেই থাকে। 

কেন? ভোগ করিয়৷ করিয়! বিরক্ত হইয়। শেষে ত 

বিতৃষ আনিতে পারে? 

স্বামিজী। দুর ছোঁড়া, তা কজনের আস্তে দেখেছিম্? ক্রমাগত 

শিষ্য । 

বিষয় ভোগ কর্তে থাকলে, মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ 

পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়--মন বিষয়ের রঙে রোঙে 

যায়। ত্যাগ_ ত্যাগ-_-এই হচ্ছে মূলমন্ত্র । 

কেন মহাশয়, খধিবাক্য ত আছে_-“গৃহেষু পঞ্চেক্িয়- 
নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃভরাগস্ত গৃহং তপোবনম্*__গৃহস্থাশ্রমে 

থাকিয়৷ ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদ্দি ভোগ 

হইতে বিরত রাঁখাকেই তপস্ত। বলে; বিষয়ের প্রতি 
অনুরাগ দুর হইলে, গৃহই তপোবনে পরিণত 

হয়। 

স্বামিজী । গৃহে থেকে যাঁরা কামকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে পারে, তারা, 

'ধন্ত ; কিন্ত তা কয় জনের হয়? 
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হ্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

, শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আপনি ত ইতিপূর্বেই বলিলেন যে, 
সন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন- 
ত্যাথ হয় নাই? 

স্বামিজী। তা বলেছি; কিন্তু একথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের 

শিষ্যু। 

পথে চলেছে, তারা কামকাঞ্চনের বিরদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হয়েছে'। গেরস্তদের কামকাধ্চনাসক্তিটাকে' 
এখনও বিপদ্ বলেই ধারণ! হয় নাই, আত্মোনতির 

চেষ্টাই হচ্ছে না । উহার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ কর্তে হবে, 
এ ভাবনাই এখনও আসে নাই। 

কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও ত অনেকে এঁ আসক্তি 

ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে? 

স্বামিজী। যারা এরূপ করছে তারা অবশ্ঠ ক্রমে ত্যাগী হবে; 

শিষ্য 

তাদেরও কাম্কাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তুকি 

জানিস্--“যাচ্ছি যাব, “হচ্ছে হবে” যাঁরা এইরূপে চলেছে, 

তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে । “এখনি ভগবান্ 

লাভ কর্ব, এই জন্মেই কর্ব”__এই হচ্ছে বীরের কথা। 
ধররূপ লোকে এখনি সর্বন্য ত্যাগ কর্তে 'প্রস্তত হয়। 

শাস্ত্র তাহাদের সম্বন্ধেই বলেছেন-__প্যদহরেব বিরজেৎ 

তদহরেব প্রব্রজেং»--যখনি বৈরাগ্য আসিবে, তখনি 

ংসার ত্যাগ করিবে । 

কিন্ত মহাশয়, ঠাকুর ত বলিতেন, ঈশ্বরের কৃপা হুইলে 

তাহাকে ডাঁকিলে তিনি এই সকল আসক্তি এক দণ্ডে. 
কাটাইয়া দেন। 
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চতুর্থ বল্লী। 

স্বামিজী। হা, তার কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তার কৃপা পেতে 

শিষ্য । 

হলে আগে শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে 

পবিত্র হওয়! চাঁই ; তবেই তার কৃপা হয়। 

কিন্ত কায়মনবাক্য সংযম করিতে পারিলে, কপার আর 

দরকার কি? তাহা হইলে ত আমি নিজেই নিজের 

চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম ? * 

স্বামিজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছিন্ দেখে, তবে তাঁর কৃপা হয়। 

শিষ্য । 

50019 ( উগ্ম বা পুরুষকার ) না করে বসে থাক্, 

দেখবি কখনও কৃপা হবে না। 

তাল হব, ইহা! বোঁধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তকি 
ছরলকষ্য হত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহ! বলিতে পারি 

না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা! হয় না! যে, আমি সৎ হইব 
_ ভাল হইব- ঈশ্বর লাভ করিব? 

স্বামিজী। যাদের ভিতর এরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদেরই ভিতরে 

শিষ্য । 

জান্বি 50619 ( এরূপ হইবার চেষ্টা) এসেছে, এবং 

এ চেষ্টা কর্তে কর্তেই ঈশ্বরের দয়! হয়। 
কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতারে ত ইহাও দেখা যায়, 

যাহাদের আমর! ভয়ানক পাগী বাতিচারী ইত্যার্দি মনে 
করি, তাহারাও সাধন ভজন না করিয়া তাহাদের 

কপায় অনায়াসে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হইয়াছিল__ইহার 
অর্থকি? 

স্বামিজী | জান্বি, তাদের তেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল; ভোগ 

কর্তে কর্তে বিতৃষ্ণা এসেছিল; অশাস্তিতে তাদের 

২৭ 



ব্বামি-শিষ্যু-সংবাদ | 

শিষ্য। 

হদয় জলে যাচ্ছিল। হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল 

যে, একটা শাস্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। 

তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল । তমোগুণের ভিতর দিয়ে 

ধঁ সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল 

তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু এ ভাবেও ত তাহা" 

দিগের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল? 

স্বামিজী। হা, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে 

শিষ্য। 

না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা! ভাল নয় কি? 
_এবং শ্রী পথেও ত “কি করে মনের এ অশান্তি দূর 

করি” এইরূপ একটা বিষম হাঁকৃপাকানি ও চেষ্টা আছে ?. 

তাহা ঠিক! তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দরিয়াদি 
দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে 
উদ্যত, তাহার! পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা 

কেবলমাত্র তাহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়। 

আছে, তাহাদ্দের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর 
করিয়া অন্তে পরম পদ দেন । 

স্বামিজী। হ1, তবে শ্ররূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোঁকে 

শিষ্য। 

উহার্দিগকেই কৃপাসিদ্ধ বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত এই 

উভয়েরই মতে কিন্ত ত্যাগই হচ্ছে মুলমন্ত্র। 

তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীধুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, “কক্পা পক্ষে 

কোন নিয়ম নাই; যদি থাকে, তবে তাকে রুপা বলা 

যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা 1” 
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চতুর্থ বল্লী। 

স্বামিজী। তা নয় রে তা নয়; ঘোষজা যেখানকার কথ! বলেছে, 

শিষ্য। 

সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন ব! নিয়ম 

আছেই আছে। বে-আঁইনী কারখানটা হচ্ছে শেষ 

কথা, দেশকাঁল নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা ; সেখানে 

[0৬ 0 00115811017 (কার্য-কারণ-সন্বন্ধ ) নাই, 

কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা কর্বে?- সেখানে 

সেব্য সেবক,'ধ্যাতা ধেয় জ্ঞাত! জ্ঞেয় এক হয়ে যায়-__ 
সব সমরস। 

আজ তবে আমি । আপনার কথ! শুনিয়া আজ বেদ- 

বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ন্বর 

মাত্র কর! হইতেছিল। 

স্বামিজির পদধূলি লইয়! শিষ্য কলিকা তাভিমুখে অগ্রসর হইল। 
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সওম লী । 

স্থান__বেলুড় মঠ ( নিম্মাণকালে )। 

বর্ষ--১৮৯৮। 

বিষয় 

খান্ঠাখান্ভের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে- আমিষাহার কাহার কর 

কর্তৃব্য-_ভারতের বণীশ্রমধর্মের কি ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা! হওয়। প্রয়োজন। 

শিষ্য। ম্বামিজী! থাগ্খাছ্ের সহিত ধর্্াচরণের কিছু সম্বন্ধ 

আছে কি? 

স্বামিজী। অল্প বিস্তর আছে বই কি। 

শিষ্য । মাছ মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্তক কি? 

স্বামিজী | খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাঁপ হবে, ত আমার । * 
সপ পপ ৭০ পি সপ ০ পাপন ০াপিিশশ ০ পপি তি পাপ ০ ০০ সপ শপ আ। সাপ পাশ শর 

«* স্বামীজির এরূপ উত্তরে কেহ না৷ ভাবিয়। বসেন_ তিনি মাংসাহার 

বিষয়ের অধিকারী বিচার করিতেন না। তাহার যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে 
তিনি আহার সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন যে, 
দুম্পাচ্য বলিয়া যাহা অজীর্ণাদি রোগের উৎপত্তি করে, অথবা উহ! না করিলেও 

শরীরের উষ্ণতা অথ! বৃদ্ধি করিয়া যাহ! ইন্দ্রিয় ও মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, 
তাহা সর্বথা পরিত্যজ্য। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে ধাহাদের মাংসাহারে প্রবৃত্তি আছে, তাহাদিগকে শ্বামিজী, পূর্বোক্ত 
দুই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহা ভোজন করিতে উপদেশ দিতেন। 

নতুবা আমিষাহার একেবারে বর্জন করিতে বলিতেন। অথবা, আমিযাহার 
করিব কি না_এ প্রশ্নের সমাধান তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ শারীরিক 

স্বাস্থ্য ও মানসিক পবিত্রতাদি লক্ষ্য করিয়৷ আপনিই করিয়া লইতে 
বলিতেন। 
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পঞ্চম বল্লী। 

তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ, 

দেখি- মুখে মলিনতার ছায়া__বুকে সাহস ও উদ্ম- 
শূন্যতা-_পেটটা বড়-হাত পায়ে বল নাই-ভীরু ও 
পা 

শিষ্য। মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও 
উর অহিংসাকে 'পরমে! ধর্মাঃ বলিয়াছে কেন? 

্বামিজী | বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধন্্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম মরে যাবার 

সময় হিন্দুধন্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর 
ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। শী ধর্মহি এখন 
ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্্ম বলে বিখ্যাত। অহিংস! পরমো 

ধর্ম£-_বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী 

বিচার না করে বলপুর্বক রাঁজশাঁসনের দ্বারা এ মত 
ইতর সাধারণ মকলের উপর চালাতে গিয়ে, বৌদ্ধধর্ম 
দেশের মাথাঁটী একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে 

হয়েছে এই যে, লোকে পিপড়েকে চিনি দিচ্ছে--আর, 

টাকার জন্য ভেয়ের সর্বনাশ সাধন কচ্ছে !--এমন “বকঃ 

পরমধার্মিকঃ» এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে 

দেখ-_বৈদিক ও মনুক্ত ধর্মে মস্ত মাংস খাবার বিধান 

রয়েছে, আবার অহিংসাঁর কথাও আছে। অধিকারি- 

ভারতের ইতর সাধারণ গৃহস্থের সম্বন্ধে কিন্তু স্বামিজী আমীষাহারের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি বলিতেন, বর্তমান যুগ পাশ্চাত্য আমিষাণী জাতিদিগের 
সহিত তাহাদিগের জীবন-দংগ্রামে সর্ধবপ্রকারে প্রতিদ্বন্দিত। করিতে হইবে, 
এজন্য মাংসাহার তাহাদের পক্ষে এখন একান্ত প্রয়োজনীয় । 
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স্বামী-শিষ্য-সংবাদ | 

বিশেষে হিংসা ও অধিকাঁরিবিশেষে অহিংপাধর্ম পালনের 

ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলেছেন-__“ম৷ হিংস্তাৎ সর্বভূতানিঃ 

মন্থও বলেছেন-_“নিবৃত্তিস্ত মহাঁফলা+। 

শিষ্য । এখন কিন্ দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু: 
ঝৌক হইলেই লোকে আগে মাছ মাংস ছাড়িয়া দেয়।: 
অনেকের চক্ষে বযভিচারাদি গুরুতর পাঁপের অপেক্ষাও 

যেন মাছ মাংস খাওয়াটা বেণী' পাপ।-_এ ভাবটা! 

কোথা হইতে আসিল! 

স্বামিজী। কোথেকে এলো। তা জেনে তোর দরকার কি? তবে 

এ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ 

সাধন করেছে, তা ত দেখতে পাচ্ছি? দেখনা-_ 

তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছ মাংস খায়, কচ্ছপ 

খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের চেয়ে সুস্থ- 

শরীর। তোদের পূর্বরবাঙ্গীলার বড় মান্ুষেরাও এখন 
রাত্রে লুচি বা! রুটী খেতে শিখেনি। তাই আমাদের 
দেশের লোকগুলোর মত অন্বলের ব্যারামে ভোগে না। 

শুনেছি, পূর্ববাঙ্গলার পাঁড়াগ্বীয়ে লোকে অন্থলের ব্যারাম 

কারে বলে, তা বুঝ তেই পারে ন|। 

শিষ্য । আজ্ঞা হী। আমাদের দেশে অন্থলের ব্যারাম বলিয়া 

কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আমিয়৷ এ ব্যাধির নাম 
শুনিয়াছি। দেশে আমর! ছুবেলাই মাছ ভাত খাইয়া 

থাকি। 

স্বামিজী। তা খুব খাবি। ঘাস্ পাতা খেয়ে যত, পেটুরোগ! 
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| শিল্ধয | 

স্বামিজী। 

শিষ্য । 

পঞ্চম বল্লী। 

বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে । ও সব সত্বগুণের 

চিহ্ন নয়। মহা তমোগুণের ছায়া- মৃত্যুর ছায়া ৷ সত্ব- 

গুণের চিহ্ন হচ্ছে--মুখে উজ্জ্লতা-_ হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ 

11013000905 80011৮--আর? তমোগুণের লক্ষণ 

হচ্ছে আলম্ত-_জড়তা__মোহ-_ নিদ্রা এই সব। 

কিন্ক মহাশয়, মাছ মাংসে ত রজোগুণ বাড়ায় । 

আমি ত তাই চাই। এখন রজোগুণেরই ত দরকার । 

দেশে যে সব লোককে এখন সব্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্-_ 

তার্দের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন | 

এক মানা লেক সন্বগুণী মেলে তঢের। এখন চাই 

প্রবল রজোগুণের তাগুব উদ্দীপনা-__দেশ যে ঘোর 

তমসাচ্ছন্ন। দেখ তে পাচ্চিস্ না? এখন দেশের লোককে 

মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুল্্তে হবে, জাগাতে হবে 

_-কাধ্যতৎপর করতে হবে । নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক 

জড় হয়ে যাবে-__গাছ পাথবের মত জড় হয়ে যাবে । তাই 

বল্ছিলুম, মাছ মাংস খুব খাবি। 

কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সন্বগুণের অত্ন্ত স্ফতি হয়, 
তখন মতস্ত মাংসে স্পৃহা থাকে কি ? 

স্বামিজী। না, তা থাকে না। সত্বগুণ যখন খুব বিকাশ হয়, 

তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না । কিন্ত সবগুণ প্রকাশের 

এই সব লক্ষণ জান্বি, পরের জন্ত) সর্বস্বপণ-_কামিনী- 

কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি-_নিরতিমানিত্ব--অহংবুদ্ধি- 
শৃন্ত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর 01711791 
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স্বামি-শিয্য-সংবাদ । 

10090এর (আমিষাহারের) ইচ্ছা হয় না।. 'আর যেখানে 

দেখ বি-_-মনে এ সব গুণের তি নাই, অথচ অহিংসার 

দলে নাম লিখিয়েছে__সেথানে জান্বি, হয় ভণ্ডামি না হয় 

লোকদেখানো ধর্। তোর যখন ঠিক্ ঠিক সন্বগুণের 
অবস্থা হবে, তখন আমিষাহার ছেড়ে দিদ্। 

কিন্ত মহাশয়ঃ ছান্দোগ্য ভ্রুতিতে ত আছে “আহা 

শুদ্ধো স্রশুদ্ধি--শদ্ধ বস্তু আহার করিলে সব্গুণের 

বৃদ্ধি হয়, ইত্যার্দি। মতএব সন্বগুণা হইবার জন্ম রজঃ 

ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থ সকলের ভোজন পূর্বেই ত্যাগ 

করা কি এথানে শ্রুতির অভি প্রায় নহে ” 

স্বামিজী। এ শ্রুতির অর্থ কর্তে গিয়ে শঙ্করাচারধ্য বলেছেন__ 
“আহার” অর্থে “ইন্দ্িয়-বিষয়” ; আর, শ্রীরামান্ুজ 

স্বামী “আহার” অর্থে থাগ্ধ ধরেছেন । আমার মত হচ্ছে 
তাহাদের & উভয় মতের দীমিপ্রস্ত করে নিতে হবে। 
কেবল দিনরাত খাগ্াখাগ্ভের বাচবিচার করেই জীবনটা 

কাটাতে হবে_ লা, ইন্দ্িয়সংযম কত্তে হবে? ইন্দিয়- 

ংযমনটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধর্তে হবে ; আর, এ 

ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাগ্তাখাগ্তের অল্প 
বিস্তর বিচার কর্তে হবে। শান্তর বলেন, খাস্ 

ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। (১ম) জাতিহ্ষট 

_ যেমন পেজ, রশুন ইত্যাদি । (২য়) নিমিত্তহ্ষ্ট-_ 

যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশ গণ্ড মাছি 
মরে পড়ে রয়েছে-_রাস্তার ধূলোই কণ্ত উড়ে পড়ছে, 
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পঞ্চম বল্লী। 

ইত্যাদি। (৩য়) আশয়হুষ্ট--যেমন অসৎ লোকের 

দ্বারা স্পুষ্ট অনাদি থান জাতি ও নিষিত্রহুষ্ট হয়েছে 

কি নাঃ তা সকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। 

কিন্ত এদেশে দিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। 

কেবল শেষোক্ত দেটা_না যোগী ভিন্ন অন্য কেউ 

' প্রায় বুঝতেই পারে না,_নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি 
চল্ছে-'ছুয়োনা; 'ছ'য়োন।, করে ছুত্মাগার দলে 

দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের 

বিচার নেই--গলায় একগাছ! স্থতে। থাকলেই হুল, 

তার হাতে অন্ন খেতে ছুত্মাগীদের আর আপত্তি নাই! 
থাগ্ের আশ্রয়দ্োষ ধরতে পারা একমাত্র ঠাকুরেই 

দেখেছি । এমন অনেক ঘটন! হয়েছে, যেখানে তিনি 

কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেন নি। 

বিশেষ অনুসন্ধানের পর জান্তে পেরেছি--বাস্তবিকই 

সে সকল লোকের ভিতর কোন না কোন বিশেষ 

দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দীঁড়িয়েছে 

গিয়ে ভাতের হাড়ীর মধ্যে! অপর জাতির ছুঁয়া 

ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল! 

শান্তর মহান্ সত্য সকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই 

মারামারি চল্ছে! 

শিষা। মহাশয় তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের 

স্পৃষট অন খাওয়াই আমাদিগের কর্তব্য? 
স্বামিজী। তা গুকন বল্বো? আমার কথা হচ্ছে, তুই বামুন, 
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স্বামী-শিষ্য-সংবাদ । 

শিষ্া। 

অপর জাতির অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের 

অন্ন কেন খাবিনি? তোর! রাটীশ্রেণী বলে বারেন্দ্ 

বামূনের অর খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেক 

বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, 

তেলিঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন ল! খাবে. 

কেন? কন্কাতীয় জাত বিচারটা আরও কিছু মজার ) 

দেখা যায়, অনেক বামুন কায়েতই হোটেলে ভাত 

মার্ছেন; তারাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের 

নেতা হচ্ছেন; তারাই অন্তের জন্য জাতবিচার ও 

অন্পবিচারের আইন কর্ছেন ! বলি, শী সব কপটাদের 

আইনমত কি সমাজকে চল্তে হবে? ওদের কথ! ফেলে 

দিয়ে সনাতন খধিদের শাঁসন চালাতে. হবে--তবেই 

দেশের কল্যাণ হবে। 

তবে কি মহাশয়, কলিকাতায় অধুনাতন সমাজে খষি- 

শাসন চলিতেছে না? 

স্বামিজী। শুধু কল্কাতায় কেন ?__আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন 

শিষ্য । 

করে খুঁজে দেখেছি কোথাও খধিশাসনের ঠিক্ ঠিক্ 

প্রচলন নাই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী- 

আচার--এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। 

শান ফান্ত্র কি কেউ পড়ে-_না, পড়ে সেইমত সমাজকে 

চালাতে চায়? 

তবে মহাশয় এখন আমাদের কি করিতে হইবে? 

স্বামিজী। খধিগণের মত চালাতে হবে ; মনু; মাজ্বন্ধ্য প্রভৃত্তি 
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পঞ্চম বল্লী। 

খষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে 

সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। 

এই দেখনা, ভারতের কোথাও আর চাতুর্বণ্য বিভাগ 

দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুন্ত 
এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ কর্তে হবে। 

সব বামুন এক করে একটা ব্রান্দণ জাত গড়তে হবে। 

এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শৃদ্রদের নিয়ে অন্য 

তিনটা জাত. করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে 

আন্তে হবে। নতুবা শুধু €তোমায় ছোঁবোনা” বল্লেই 
কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখন নয়। 
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স্ব্টলল্ললী | 

স্থান--বেলুড় মঠ (নির্মাণকালে )। 

বর্--১৮৯৮। 

৭... বিষয় , 

ভারতের হুর্দশার কারণ--উহ। দূরীকরণের উপায়-_-বৈদিক হ্থীচে দেশটাকে 

পুনরায় গড়িয়। তোলা এবং মন্থু, যাজ্ঞবক্ষ্য প্রভৃতির ন্যায় মানুষ তৈয়ারী 

করা। 

শিষ্য । ম্বামিজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত 

দুর্দশা হইয়াছে কেন? 

স্বামিজী। তোরাই সেজন্য দায়ী। 

শিষ্য। বলেন কি?- কেমন করিয়া ? 

স্বামিজী | বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাঁতদের ঘেন্না করে করে 

তোর! এখন জগতে ঘ্বণাভাজন হয়ে পড়েছি্ ! 

শিষ্য। কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম? 

স্বামিজী। কেন? ভট্চাষের দল তোরাই ত, বেদবেদাস্তাদি যত 

সারবান্ শান্ত্রগুলি ব্রাঙ্গণেতর জাতদের কখন পড়তে 

দিস্নি--তাদের চু'স্নি--তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে 

রেখেছিম্--স্বার্থপরত! থেকে তোরাই ত চিরকাল প্ররূপ 

করে আনছিস্। ব্রাহ্মণেরাই ত ধর্মশান্ত্রগুলিকে একচেটে 

করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর, 

ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত জাত গুলিকে নীচ বলে বলে তাদের 
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শিষ্য । 

ব্ঠ বললী। 

মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্য সত্যই 
হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বস্তে 

সর্বক্ষণ বলিদ্ প্তুই নীচ,” “তুই নীচ” তবে সময়ে 
তার ধারণ হবেই হবে ষে, “আমি সত্য সত্যই নীচ ।” 

ইংরাজীতে একে বলে [37)701130 (হিপনোটাইজ.) 

করা। ব্রাহ্মণেতর জাত্গুলির এখন একটু একটু করে 

চমক ভাঙ্গছে। বান্দণদের তন্ত্র মন্ত্রে তাদের আস্থা কমে 

নাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে পল্মার পাড় ধসে 

যাবার মত ব্রাহ্মণদের সব তুক তাক এখন ভেঙ্গে পড়ছে, 

দেখতে পাচ্ছিন্ ত? 

আজ্ঞা হা, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল 

হইয়া পড়িতেছে। 

স্বামিজী। পড়বে না? ব্রাঙ্গণরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার 

শিষ্য। 

অত্যাচার আরম্ভ করেছিল; স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজে- 

দের গ্রতুত্ব বজাঁয় রাখবার জন্গ কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, 
অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল। তার ফলও 

তাই হাতে হাতে পাচ্ছে। 

কি ফল পাঁইতেছে, মহাশয় ? 

স্বামিজী | ফলট! কি; দেখতে পাচ্ছিন্ না? তোরা যে ভারতের 

অপর সাধারণ জাত গুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই 
এখন তোদের হাজার বৎসরের দাসত্ব করতে হচ্ছে 

তাই তোরা এখন বিদিশীর দ্ব্ণাস্থল ও স্বদেশবাসিগণের 

উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস্! 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

॥ শিষ্য । কিন্ত মহাশয়, এখনও ত ব্যবস্থাদি ত্রাক্গণের মতেই 
চলিতেছে ; গর্ভীধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাঁপই 

লোকে- ব্রাঙ্গণেরা যেরূপ বলিতেছেন- সেইরূপ করি- 

তেছে। তবে আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? 

স্বামিজী। কোথায় চল্ছে? শাস্ত্রোন্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় 

শিষ্য । 

স্গামিজী। 

শিষ্য । 

চল্ছে? আমি; ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই 

শ্রতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শামিত হচ্ছে। 

লোকাঁচার, দেশাঁচার ও স্ত্রী-আচার, এই এখন সর্বত্র 

স্বৃতিশাস্্র হয়ে দীড়িয়ে্ছে। কে কার কথা শুন্ছে? 

টাকা দিতে পারলেই ভট্চাষের দল যা তা! বিধি-নিষেধ 

লিখে দিতে রাজী আছেন ! কয়জন ভট্চাষ, বৈদিক কল্প, 

গৃহা ও শ্রোত স্থত্র পড়ছেন? তার পর দেখ, বাঙ্গালায় 

রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি মিতাক্ষরার 

শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মনুস্বতির শাসন 
চলেছে! তোরা ভাবিস্- সর্বত্র বুঝি একমত চলেছে ! 

সেজন্তই আমি চাই-_বেদের প্রতি লোকের সন্মান বাড়িয়ে 

বেদের চর্চা করাতে ও সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে । 

মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর ? 

বেদের সকল প্রাচীন নিয়মগুলিই চল্বে না বটে, কিন্তু 

সময়োপযোগী বাদ-সাদ্ দিয়ে, নিয়মণ্ডুলি বিধিবদ্ধ করে 

নৃতন টাচ গড়ে, সমাজকে দিলে, চল্বে না কেন? 

মভাশয়। আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ মন্ুর শাঁসনটা 

ভারতে সকলেই এখনও মানে । ৮ 
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ষষ্ঠ বল্লী। 

স্বামিজী। কোথায় মান্ছে ? তোদের নিজেদের দেশেই দেখনা, 

শিষ্যু। 

তন্ত্রের বাঁমাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে । এমন 

কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্্ম-_য' মুত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালা- 

বশি্ট__তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে! এ অবৈদিক 

বামাচাঁরের প্রভাবটা খর্ব করতে হবে । 

মহাশয়, এ পক্কোদ্ধার এখন সন্ভুব কি? 

স্বামিজী। তুই কি বল্ছিদ্, ভীরু, কাপুরুষ ! অসম্ভব বলে বলে 

শিষ্য। 

তোর! দেশটা মজালি। মান্ুষের চেষ্টায় কি না হয়? 

কিন্ক মহাশয়, মনু যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খধিগণ দেশে পুনরায় 

না জন্মিলে উহা! সম্ভবপর মনে হয় না। 

স্বামিজী । আবে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্তই ত তীরা মন্তু 

শিষ্য। 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য হয়েছিলেন, না, আর কিছু? চে! কর্লে 

আমরাই যে মন্তু যাজ্ঞবক্ক্যের চেয়ে ডের বড় হতে পারি, 

আমাদের মতই বা তখন চল্বে না কেন? 

মহাশয়, ইতিপূর্বে আপনিই ত বলিলেন, প্রাচীন আচা- 
রাদি দেশে চালাতে হবে । তবে মন্বাদিকে আমাদিগেরই 

মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? 

স্বামিজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি? তুই আমার কথাই 

শিষ্য। 

বুঝতে পাচ্ছি না । আমি কেবল বলেছি যে, প্রাচীন 

বৈদিকাচারগুলি, সমাজ ও সময়োপযোগী করে নূতন 
ই!চে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয়কি? 

আজ্ঞা হা। 

স্বামিজী। তবে ও কি বল্ছিলি? তোরা শাস্থ পড়েছিস্, আমার 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

শিষয। 

আশা ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক্ ঠিক বুঝে, 
সেই ভাবে কাজে লেগে যা ্ 

কিন্তু মহাশয়ঃ আমাদের কথ! শুনিবে কে? দেশের 

লোকে উহ! লইবে কেন? 

স্বামিজী | তুই যদি ঠিক্ ঠিক বুঝাতে পারিস্ ও যা বল্বি তা হাতে 

শিষ্য। 

নাতে করে দেখাতে পারিস্ ত অবশ্য নেবে। আর 

তোতাপাখীর মতন যদি কেবল প্লোকই আওড়াস্, 
বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই 
দিন্ ও কার্যে কিছুই না দেখাস্, তা হলে তোর কথা 

কে শুন্বে বল্? 

মহাশয়) সমাজ-সংস্কীর সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে ছুই একটা 
উপদেশ দিন। 

স্বামিজী। উপদেশ ত তোকে ঢের দ্িলুম ; একটী উপদেশও অন্ততঃ 
কাধ্যে পরিণত কর্। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র 

পড়া ও আমার কণা শুনা সার্থক হয়েছে । এই যে 

মন্বাদি শাস্ত্র পড়লি, আরও কত কি পড়লি, বেশ করে 
ভেবে দেখ, এর মুল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি? সেই ভিত্তিট! 

বজায় রেখে সার সার তব্বগুলি প্রাচীন খবিদের মত, 

সংগ্রহ কর্ ও সময়োপযোগী মত সকল তাতে নিবদ্ধ কর্) 

কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস্, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের 

সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েই এ সকল নিয়ম 

পালনে বার্থ কল্যাণ হয়। লেখ. দেখি প্রর্নপ একখান! 

স্বৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দিব এখন । 

৪২ 



ষষ্ঠ বল্লী। 

শিষ্যা। মহাশয়, ব্যাপারটা সহজসাধ্য নহে; কিন্তু খীরপে স্থ্বতি , 

লিখিলেও উহা! চলিবে কি? 

স্বামিজী। কেন চল্বে না? তুই লেখ না। “কালো হায়ং 
নিরবধিবিপুলা চ পৃথী”--যদি ঠিক ঠিক লিখিন্ত একদিন 

না একদিন চল্বেই । আপনাতে বিশ্বাস রাধ। তোরাই 
ত পূর্বে বৈদিক খধি ছিলি। শুধু শরীর বদলিয়ে 

এসেছিদ্ বইত নয় ?__-আমি দিবাচক্ষে দিখ ছি, তোদের 

তর অনস্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগ! ; ওঠ ওঠ, 

লেগে পড়ও কোমর বীধ.।-_-কি হবে দুদিনের ধন মান 

নিয়ে? আমার ভাঁব কি জানিস্-_আমি মুক্তি ফুক্তি চাই 
না। আমার কাধ্য হচ্ছে-তোঁদের ভিতর এই ভাবগুলি 

জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈয়ারী করতে লক্ষ জন্ম 

যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তত। 

শিষ্। কিন্তু মহাশয়, ধীরূপে কার্যে লাগিয়াই বাকি হইবে? 
মৃত্যু ত পশ্চাতে ! 

স্বামিজী। দূর ছোড়!, মর্তে হয়, একবারই মর্বি। কাপুরুষের 

মত অহঠরহঃ মৃত্যু-চিস্তা করে বার বার মর্বি কেন? 

শিষ্য । আচ্ছা মহাঁশয়, মৃত্যু-চিন্তাই না হয় করিলাম না, কিন্তু 
এই অনিত্য সংসারে কন্ম করিয়াই বা ফল কি? 

স্বামিজী। ওরে মৃত্যু যখন অনিবার্ধা, তখন ইট পাটকেলের মত 

মরার চেয়ে বীরের গায় মরা তাল। এ অনিত্য সংসারে 

ছর্দিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? 1115 1১৫10 10 
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শিষ্য । 

একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের 
এতট্ুফু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস্করে মরাটা 

ভাল নয় কি? 

আজ্ঞা হী। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম । 

স্বামিজী | ঠিক ঠিক্ জিজ্ঞা্থুর কাছে দ্ররাত্রি বকলেও আমার শ্রাস্তি 

বোধ হয় না, আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অনবরত ' 
বকৃতে পারি। ইচ্ছা করলে ত আমি হিমালয়ের গুহায় 

সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি” আর, আজকাল 

দেখছিন্্ত মায়ের ইচ্চায় কোথাও আমার খাবার 

ভাবনা নাই, কোন না কোন রকমে জোটেই জোটে; 

তবে কেন শ্রীর্ূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি ? 

কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির 

থাকতে পারিনে !--সমাধি ফমাদি তুচ্ছ বোধ হয়__ 
“তুচ্ছং ব্রহ্গপদং, হয়ে যায়।- তোদের মঙ্গল-কামনা! 

হচ্ছে আমার জীবন-ব্রত। যেদিন এ ব্রত শেষ হবে, 

সে দিন দেহ ফেলে চোচা দৌড়, মার্ব ! 

শিষ্য মন্মুগ্ধের হ্যায় স্বামীর এ সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত 

হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়। রহিল! 

পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাহাকে ভক্তিভরে (প্রণাম করিয়া 

বলিল, “মহাশয়, আজ তবে আসি ।” 

স্বামিজী। আস্বি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের 

ভিতর গেলে মন 'আবার মলিন হয়ে যাবে । এখানে 

দেখ কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধন ভজন 
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ষষ্ঠ বল্লী। 

কর্ছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। 'আর কল্কাঁতায় গিয়েই 

ছহি ভন্ম ভাববি। 

শিষ্য সহর্ষে বলিল, আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই 

থাকিব। 

স্বামিজী | “আজ” কেন রে?-__একেবারে থেকে যেতে পারিস্ 

না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে? 

শিষ্য স্বামিজীর এ কথা শুনিয়া! মস্তক অবনত করিয়া রহিল; 

মনে নানা চিন্তার ধুগপৎ উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে 

পারিল না। 
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নপ্রহ্ম লল্লী। 

স্থান--বেলুড় মঠ (নিন্মাণকালে )। 

বর্-_-১৮৯৮ গ্রীষ্টাব । 

". বিষয় 

স্থানকালাদির শুদ্ধতাবিচার কতক্ষণ__আত্মার প্রকাশের অন্তরায় যাহা 

নাশ করে তাহাই সাধন! _-ব্রন্ষজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নাই”) শান্ত্রবাকের অর্থ 

_নিষ্ষাম কম্মকাহাকে বলে- কম্মের দ্বার। আত্মাকে প্রতাক্ষ কর। যায় না. 

তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কন্ম করিতে বলিয়াছেন কেন? ভারতের 

ভবিস্তৎ কল্যাণ সুনিশ্চিত । 

স্বামিজীর শরীর সংগ্রতি অনেকটা সুস্থ ; মঠের নূতন জমিতে 

যে প্রাচীন বাড়ী ছিল, তার ঘরগুলি মেরামত করিয়৷ বাসোপযোগী 

কর! হইতেছে, কিন্ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটা মাটি 
ফেলিয়! ইতিপুর্ববেই সমতল করা হইয়! গিয়াছে। স্বামিজী আজ 

অপরাহে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

স্বামিজীর হস্তে একটা দীর্ঘ বষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙ্গের ফ্লানেলের 

আলথাল্লা, মস্তক অনাবৃত । শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে 

দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া ফটক পধ্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরান্তে 

ফিরিতেছেন-_এইরূপে বাটা হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাটা 
পর্য্যন্ত বারম্বার পদচারণা করিতেছেন । দক্ষিণ পার্খে বিন্বতরুমূল 

বীধান হইয়াছে; এ বেলগাছের অদূরে দ্ীড়াইয়া স্বামিজী এইবার 
ধীরে ধীরে গান ধরিলেন-_. 
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“গিরি ! গণেশ আমার শুভকারী। 

বিববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরার আগমন, 

ঘরে আন্ব চপ্তা, শুন্ব কত চণ্ডী, 

'আন্বে কত দণ্তী, যোগী জটাধারী ॥” 

(ইত্যাদি ) 

গান গাহিতে গাহিতে শিষ্কে বলিলেন,_-“হেথা আস্বে 

কত দণ্ডী, যোগী জটাধ্ধরা- বুঝি? কালে এখানে কত সাধু 

সন্ন্যাসীর সমাগম হবে”__-বলিতে বলিতে বিশ্বতরুমূলে উপবেশন 

করিলেন ও বলিলেন, বিদ্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে 

বসে ধ্যান ধারণাম্তকর্লে শ্রীপ্ব উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা 
বলতেন ।” 

শিষ্য । মহাশয় যাহারা আত্মানাআ্ববিচারে রত, তাহাদের 

স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারের আবশ্য- 
কতা আছে কি? 

স্বামিজী। ধাদের আত্মজ্ঞানে “নিষ্ঠা” হয়েছে, তাদের এ সকল 

বিচার কর্বার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্ত খঁ নিষ্ঠা কি 

অমনি হলেই হল? কত সাধ্য সাধনা কর্তে হয় 

তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক আঁধটা বাহ 

অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাড়াবার চেষ্টা কত্ত 

হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয় তখন কোন 

অবলম্বনের আর দরকার থাকে না । 

শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনমার্গ যে সব নিদিষ্ট হয়েছে, 
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সে কেবল এ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য । তবে অধিকাঁরী- 

ভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তব সকল সাধনাদিও 

এক প্রকার কর্ম এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার 

দেখা নাই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্োক্ত 

সাধনরূপ কর্ম দার! প্রতিরদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ 

আত্ম-প্রকাশের শক্তি নাই; কতকগুলি আবরণকে দুর 

করে দেয় মাত্র। তার পর আত্মা আপন প্রভায় 

আপনি উদ্ভিন্ন হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার 

বল্ছেন-“ক্রহ্মজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সন্বন্ধ নাই ।” 

কিন্ত মহাশয়, কোন না| কোনরূপ কর্ম না করিলে 

যখন আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন 

পরোক্ষভাবে কর্মই ত জ্ঞানের কারণ হইয়। দাড়াইতেছে। 

স্বামিজী । কাধ্যকারণপরম্পরার দৃষ্টিতে আপাততঃ এরূপ প্রতীয়- 
মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্তে এরূপ দৃষ্টি অবলম্বন 
করেই, কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে; একথা বলা 

হয়েছে । নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্মের দ্বারা 

হবার নয়। কারণ, আত্মজ্ঞানপিপাস্থুর পক্ষে বিধান 

এই যে, সাধনার্দি কর্ম কর্বে, অথচ তার ফলাফলে 

উদ্দাসীন থাকৃবে। তবেই হল, এ সকল সাধনাদি কর্ম 

সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়; 

কারণ এ সাধনাদ্দির ফলেই যদ্দি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 

করা যেত, তবে আর শান্ত্ে সাধককে এ সকল কর্মের 

ফল ত্যাগ কর্তে বল্ত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত 
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ফলপ্রস্থ কর্মমবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম 
কর্ম্মষোগের অবতারণা করা হয়েছে । বুঝলি? 

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি পপ্রত্যশি! না রাখি- 

লাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? 

স্বামিজী। শরীর ধারণ করে সর্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাকতে 

পারা যায় না । জীবকে বখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন 

যেনে কর্ণ করলে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, 
সেইরূপে কর্ম করতেই নিষফাম কর্মযোগে বলা হয়েছে । 

আর তুই যে বল্লি-_“প্রবৃত্তি হবে কেন?-_তার উত্তর 

হচ্চে এই যে, যত কিছু কর্্ম কর! যায়, ত। সবই প্রনুত্তি- 

মূলক; কিন্তু কর্ম করে করে বখন কর্ম হতে কর্মান্তরে। 

জন্ম হতে জঅন্মাস্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন 

লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপন! আপনি জেগে 

উঠে জিজ্ঞাসা! করে, এই কর্মের অন্ত কোথায়? তখনি 

সে-_গীতামুখে ভগবান্ যা! বল্ছেন--“গহনা কর্মণো 

গতিঃ”_তার মর বুঝতে পারে । অতএব যখন কর্ম 

করে করে আর শাস্তিলাভ হয় না, তখনই সাধক 

কর্মত্যাগী হয়। কিন্তুদেহ ধারণ করে কিছু একটা 

নিয়ে ত থাকৃতে হবে-__কি নিয়ে থাকবে বল্?-_-তাই 

ছ চার্টে সৎকর্ম করে যায়, কিন্ত-ী কর্মের ফলাফলের 
প্রত্যাশ! রাখে না । কারণ, তখন তারা জেনেছে যে, এ 

কর্ম্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অন্কুর নিহিত আছে। সেইজন্যিই 
্রুজ্ঞেরা সর্ববকর্মত্যাগী__লোক-দেখানো ছু চাঁর্টে কর্ম 
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শিষা। 

কর্লেও তাতে তাদের কিছুমাত্র জট নাই। এরাই শাস্ত্রে 

নিষ্ষাম কর্্মযোগী বলে কথিত হয়েছে। ৃ 

তবে কি মহাশয়, নিকষাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্ঠহীন কর্ম 

উন্মত্বের চেষ্টাদির হ্যায়? 

হ্বামিজী। তা কেন? নিজের অন্য, আপন শরীর মনের সুখের 

জন্য কর্ম না করাই হচ্ছে কর্ম্মফল ত্যাগ কর! । ব্রহ্মজ্ঞ 

নিজ স্ুখান্বেষণই করেন না; কিন্ত অপরের কল্যাণ বা 

ষথার্থ সুখ লাভের জন্ত কেন কর্ম কর্বেন না? তার! 

ফলাসক্গরহিত হয়ে যা কিছু কর করে যান্ঃ তাতে 
জগতের হিত হয়-_সে সব কর্ম “বহুজনহিতায়১” “বহু- 

জননুথায়” হয়। ঠাকুর বল্তেন। “তার্দের পা কখনও 

বেতালে পড়ে না।” তার যা যা করেন, তাই অর্থবস্ত 

হয়ে দাড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িস্ নি-_ 
“্ধযীণাং পুযরাগ্ভানং বাচমর্থোইনুধাবতি 1” 

অর্থাৎ খধিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও 

নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে 

বৃত্তিহীন-প্রায় হর, তখন “ইহামুত্রফলভোগবিরাগ” জন্মায় 
অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গার্দিতে কোন প্রকার 
সুখভোগ কর্বার বাসন! থাকে না--মনে আর সংকল্প- 

বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু বুথানকালে অর্থাৎ 

সমাধি ব! এ বৃত্তিহীনাবস্থা থেকে নেমে মন যখন 

আবার “আমি আমার” রাজ্যে আসে; তখন পূর্ববকৃত কর্ম 
বা অভ্যাস ব৷ প্রারন্ধ জনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম 
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সপ্তম বলী। 

চল্তে থাকে । মন তখনই প্রায়ই 771)01-00105010115 

(জ্ঞানাতীত ) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়--তাই 

খাওয়! দাওয়া থাকে-_দেহাদি বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ 

হয়ে যায়। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে পৌছে যা যা করা 
যায় তাই ঠিক ঠিক কর্তে পারা যায়; সেই সকল 

কার্যে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়; কারণ, তখন 

কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ লোকসান 

থতিয়ে দূষিত হয় ন!। ঈশ্বর 911001-0011501005 

981০এ ( জ্ঞানাতীত ভূমিতে ) সর্বদা অবস্থান করেই 

এই জগন্রপ বিচিত্র স্থষ্টি করেছেন ;__এ স্থৃষ্টিতে সেইজন্য 

কোন কিছু 17019916901 ( অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। 

এইজন্যই বল্ছিলুম--আত্মজ্ঞ জীবের ফলাসঙ্গরহিত 
কর্ম্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না--তাতে জীবের ও 
জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়” 

শিষ্য । আপনি ইতিপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান এবং কর্ম পরস্পর 
বিরোধী । ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা! 

কর্ণের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা দর্শন হয় না, তবে আপনি মহা! 
রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ মধ্যে মধ্যে দেন কেন ? 

এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন-__“কর্ম-_কর্ম-- 
কর্ম- নাঁগঃ পন্থা বিষ্ভতেহয়নায় |” 

স্বামিজী। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম্-এ দেশের মত এত 
- অধিক তামসপ্রক্কৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও 

নাই। বাছিরে সাত্বিকতার ভাগ, ভিতরে একেবারে 
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্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

ইট-পাটকেলের মত জড়ত্ব-_-এদের দ্বারা জগতের কি 

কাধ হবে? এমন অকর্মমা, অলস, শিশ্বোদরপরায়ণ জাত, 

দ্রনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকৃতে পারবে? ওদেশ 

( পাশ্চাত্য ) বেড়িয়ে আগে দেখে আঁয়ঃ পরে আমার 

শী কথার প্রতিবাদ করিম্। তাদের জীবনে কত উদ্যম, 

কত কর্মতৎখশরতা) কত উৎনাহ।, কত রজোগুশের 

বিকাশ । তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে 

রুদ্ধ হয়ে রয়েছে_-ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটুতে 

পার্চে না--সর্বাঙ্গে ০:0০1551১ (পক্ষাঘাত) হয়ে ষেন 

এলিয়ে পড়েছে ! আমি তাই এদের ভিতর রুক্তোগ্ুণ 

বাড়িয়ে কর্মতৎপরত৷ দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে 

আগে এ্রহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। 

শরীরে বল নাই-_হৃদয়ে উৎসাহ নাই-_ মস্তিষ্কে গ্রতিভা 
নাই !-_কি হকেরে, এই জড়পিগুগুলে। দ্বার! ? আমি 

নেড়ে চেড়ে এদ্দের ভিতর সাড়. আন্তে চাই-- এজন্য 

আমার প্রাণান্ত পণ। বেদাস্তের অমোঘ মন্ত্রবলে 

এদের জাগাব। নউত্তিষ্ঠত জাগ্রত”--এই অভয়বাণী 

শুনাতেই আমার জন্ম । তোরা এ কার্যে আমার সহায় 

হ। যা গায়ে গায়ে, দেশে দেশে। এই অভয়বাণী 

আচগ্ালব্রাঙ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বল্গে 

যা, তোমরা! অমিতবীর্ধ্য-_অমৃতের অধিকারী । এইরূপে 

আগে রজংশক্তির উদ্দীপনা কর্-_জীবনসংগ্রামে 

সকলকে উপযুক্ত কর্; তার পর পরজীবনে মুক্তিলাভের 
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সপ্তম বঙ্জী। 

কথা তাদের বল্। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত 

করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দীড় করা 

উত্তম অশন বসন-_-উত্তম ভোগ--আগে কর্তে শিখুক 

তার পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে 

মুক্ত হতে পার্বে, তা বলেদে। আলম্ত, হীনবুদ্ধিতা, 
কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে-বুদ্ধিমান লোক এ 

দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কানা পায় না? 

মান্রাঁজ, বন্ধে, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা-_বে দিকে চাই, কোথাও 

যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না! তোর! ভাব ছিস্-_ 

আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস্? 

কতকগুলি পরের কথ! ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার 

ভিতর পুরে, পাশ করে ভাবছিস্--আমরা শিক্ষিত ! 

ছযাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! ! তোদের 

শিক্ষার উদ্দেশ্ত কি? হয় কেরোণীগিরি না হয় একটা 

দুষ্ট উকীল হওয়া, না৷ হয় বড় জোর কেরাণীগিরিরই 

রূপান্তর একটা ভেপুটীগিবি চাক্রী_-এই ত1?--এতে 

তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? 

একবার চোখ. খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অন্ের 

জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের এ শিক্ষায় সে 

অভাব পূর্ণ হবে কি-কখনও নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান- 
সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর-_ 

চাকুরী গুখুরী করে নয়__ নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান- 
সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে । এ অন্নবস্ত্রে 
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স্থান কর্বার জন্তই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ- 

তৎপর হতে উপদ্দেশ দ্িই। অন্নবস্ত্রাভাবে, চিন্তায় 

চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে-_তার তোরা কি কচ্ছিস্? 

ফেলে দে তোর শাস্ত্র মানস গঙ্গাজলে। দেশে লোক 

গুলোকে আগে অন্নসংস্থান কর্বার উপায় শিখিয়ে ঘে, 

তার পর ভাগবত পড়ে শুনাস্। কর্্মতৎপরত| দ্বারা 

্রহিক অভাব দূর ন হলে, ধর্মধ“কথায় কেউ কান দেবে 

না। তাই বলি,আগে আপনার ভিতর অন্তনিহিত আত্ম- 
শক্তিকে জাগ্রত কর, তার পর দেশের ইতর সাধারণ 

সকলের ভিতর যতটা পাঁরিস্ এ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত 

; করে, প্রথম অননসংস্থান, পরে ধর্মলাভ কর্তে তাদের 

শেখা || আর বসে থাক্বার সময় নেই_-কখন কার 
মৃত্যু হবে, তা কে বল্তে পাবে ? 

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ, দুঃখ ও করুণার সহিত পূর্ব 

এক তেজের মিলনে স্বামিজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল। চক্ষে 

যেন অগ্রিশ্ফুলিগ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাহার তখনকার সেই 
দিবামুত্তি অবলোকন করিয়! ভয়ে বিন্বয়ে শিষ্ের আর কথা সরিল 

না ! কতক্ষণ পরে স্বামিজী পুন্নরায় বলিলেন, এরূপ কর্মতৎপরতাও 

আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আস্বেই আন্বে-_বেশ দেখ তে পাচ্ছি ) 

[10919 15109 85০81)9 ( গত্যন্তর নাই ); যারা বুদ্ধিমান, তারা 

ভাবী তিন যুগের ছবি সাম্নে প্রত্যক্ষ দেখতে পায় ।” 

“ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্ববাকাশে অরুণোদস্ন হয়েছে-_ 
কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্-হুর্য্য-করে আলোকিত হবে।” 
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অষ্টম ঞ্লী। 

স্থান -বেলুড় মঠ ( নিশ্মাপকালে )। 

বর্ষ-_-১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ? 

বিষয় 

বহষচর্য্যরক্ষার কঠোর*নিয়ম-_সান্জিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লৌকেই ঠাকুরের ভাব 

লহতে পারিবে---শুধু ধ্যানাদিতে নিঘুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম নহে, এখন চাই 

উহার সহিত গীতোক্ত কর্মযোগ । 

বর্তমান মঠ-বাটা নির্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু আধটু যাহা 

বাকী আছে, তাহা স্বামী বিজ্ঞানানন্ন, স্বামিজীর অভিমতে শেষ 

করিতেছেন । স্বামিজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ভাক্তারগণ 

তাহাকে নৌকায় করিয়! গর্গাবক্ষে সকাল সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়া- 

ছেন। নড়ালের রায়বাবুদদের বঙ্গ রাখানি কিছুদিনের জন্য স্বামী 

নিত্যানন্দ চাহিয়া আনিরাছেন। মঠের সাম্নে সেখানা বাঁধা 

রহিয়াছে । প্বামিজী ইচ্ছামত কখনও কখনও এ বঙ্গ রায় করিয়া 

গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন । 

আজ রবিবার । শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারাস্তে স্বামিজীর 

ঘরে বসিয়া স্বামিজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে । মঠে স্বামিজী 

এই সময় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম 

বিধিবদ্ধ করেন ; গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই এগুলির মূখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল; যথা; __পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান, 
ইত্যাদি । এ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা হইতে লাগিল। 
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স্বামিজী । গেরস্তদের গায়ে কাপড়ে আজকাল কেমন একটা 

সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, 

গেরন্তর৷ সাধুদের বিছানায় না বসে? শোয়। আগে 
শাস্ত্রে পড়তুম যে, এরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য 

সন্ন্যাসীর! গৃহস্থদের গন্ধ সহিত পারে না ; এখন দেখ ছি, 

ঠিক কথা । নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চল্লে, বাল- 
বরহ্চারীদের কালে ঠিক ঠিক ন্যাপ হবে। সন্যাস-নিষ্ঠ 

দৃঢ় হলে পর, গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে মিশে 

থাকলেও আর ক্ষতি হবেনা । কিন্ত এখন নিয়মের 

গপ্তির ভিতর না রাখলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর! সব বিগৃড়ে 

যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম 

সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চল্তে হয়, স্ত্রীলোকের 

নাম-গন্ধ থেকে ত দুরে থাকৃতেই হয়, তা ছাড়া, 

্্ীঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতে হয়। 

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামিজীর কথা! শুনিয়া! স্তম্ভিত হইয়া! রহিল 

এবং মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মত সমভাবে 
মিশিতে পারিবে ন! ভাবিয়া, বিমর্ষ হইয়া কহিল, “কিন্ত মহাশয়, এই 

মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী ঘর স্ত্রীপুত্রের অপেক্ষা 

অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের 

চেনা! মঠে আমি যেমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি, 

জগতের কোথাও আর তেমন করি না ।” | 

স্বামিজী। যত শুদ্ধসত্ব লোক আছেঃ সবারই এখানে এরূপ 
অনুভূতি হবে। বার হয় না, সেজান্বি, এখানফার 
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লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার 

যে পালিয়ে যায়, উহ্াই তার কারণ। ব্রহ্ষচধধ্যবিহীন, 

দিন রাত. অর্থ অর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব 

লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পার্বে না, 

কখনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে কর্বে 
না। এখানকার সন্যাসীরা (সকেলে ছাই-মাখা, মাথায় 

জটা, চিম্টে হাতে, ওষধ দেওয়া সন্নযাসীদের মত নয়) 

তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। 

আমাদের ঠাকুরের চলি চলন, ভাঁব--সকলই নৃতন 
ধরণের ছিল-_তাই আমরাও সব নূতন রকমের; 

কখনও সেজে গুজে :বক্ৃত।” দিই, আবার কখনও “হর 

হর ব্যোম্ ব্যোম্ বলে ছাই মেখে পাহাড় জঙ্গলে ঘোর 
তগন্তায় মন দিই ! 

শুধু সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর 
কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্দধেল প্রবাহ তর্ 

তর্ করে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে । তার উপযোগিতা 
একটুও প্রত্যক্ষনা করে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ 

থাকলে এখন আর কি চলে? এখন চাই--গীতায় 

ভগবান্ যা বলেছেন--প্রবল কর্্মযোগ--হৃদয়ে অসীম 

সাহস, অমিত বল পোষণ করা | তবে ত দেশের লোক 
গুলো সব জেগে উঠবে, নতুব! “তুমি যে তিমিরে+ 

তারাও সেই তিমিরে । 
বেলা প্রায় অবমান। ন্বামিজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ 
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করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া, পূর্বদিকে এখন 

যেখানে পোস্তা গাঁথ। হইয়াছে, সেখানে পদচারণ। করিয়া কিছুক্ষণ 

বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজ রাখানি ঘাটে আন! হইলে, স্বামী 

নির্ভয়ানন্ন, নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। 

নৌকায় উঠিয়া স্বামিজী ছাতে বসিলে, শিষ্য তাহার. পাদসূলে 
উপবেশন করিল । গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে 

প্রতিহত হইয়৷ কল কল শব্ধ করিতেছে, মুছুল মলয়ানিল প্রবাহিত 
হইতেছে, আকাশের পশ্চিযর্দিকি এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে 

রঞ্জিত হয় নাই-_ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত যাইতে এখনও অ্ধঘণ্ট। 
বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামিজীর মুখে প্রফুল্লতা, 
নয়নে কোমলতা) কথায় উদাসীনতা এবং প্রতি হাব ভাবে 

জিতেন্্িয়তা অভিব্যক্ত হইতেছে !_সে এক ভাবপূর্ণরপ, যে ন৷ 
দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান অসম্ভব । 

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বাযুবশে আরও 
উত্তরে অগ্রসর হইতেছে । দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী দেখিয়া শিষ্য ও 

অপর সন্নযাসিদ্বয় প্রণাম করিল। ম্বামিজী কিন্ত কি এক গভীর 

ভাবে আত্মহার! হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন । শিষ্য ও 

সন্যাীরা পরম্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে 

সকল কথ! যেন স্বামিজীর কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না! দেখিতে 

দেখিতে নৌক! পেনেটার দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটীতে 
৬গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাঁটার ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের 
জন্য বাধা হইল । এই বাগানখামিই ইতিপূর্বে একবার মঠের জন্য 
ভাড়। করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বাঁমিজী অবতরণ করিয়া 
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বাগান ও বাটা বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়৷ বলিলেন-_“বাগানটা 

বেশ, কিন্ত কীলিকাঁত৷ থেকে অনেক দূর ; ঠাকুরের শিষ্যদের ষেতে 

আস্তে কষ্ট হত; এখানে মঠ যে হয় নি, তা ভালই হয়েছে ।, 

এইবার নৌক! আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় একঘণ্টা- 

কাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় মঠ 

উপস্থিত হইল। 
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বঙ্ম আল্লী। 

স্থান__বেলুড় মঠ। 

বর্ষ__১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্ডের প্রারস্ত | 

বিষয় 

স্বামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত মিলন--পর্পরের সম্বন্ধে উভয়ের 

উচ্চধারণা । 

শিষ্য অগ্য নাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে । 

স্বামিজী | (নাগ মহাঁশয়কে প্রণাম করিয়া ) ভাল আছেন ত ! 

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! 

জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল। 

কথাগুলি বলিয়া জোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান 

রহিলেন। ৃ 
স্বামিজী। শরীর কেমন আছে? 

নাগ মহাশয় । ছাই হাড় মাসের কথ! কি জিজ্ঞাস: করছেন? 

আপনার দর্শনে আজ ধন্ঠ হলাম? ধন্ঠ হলাম। 

এরূপ বলিয়া নাগ মহাশয় স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 

করিলেন । 

স্বামিজী | ( নাঁগ মহাশয়কে তুলিয়া ) ও কি কচ্ছেন? . 

নাগ মঃ। আমি দিব্য চক্ষে দেখ ছি--আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন 

পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ! 

স্বামিজী | ( শিষ্বোকে লক্ষ্য করিয়৷ ) দেখিছিস-_ঠিক তক্তিতে 
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মানুষ কেমন হয়! নাগ মহাশয় তম্ময় হয়ে গেছেন? 

দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে । এমনটী আর দেখা যার 

না। (প্রেমানন্দ স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ 

মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়। 

নাগ মঃ। প্রমাদ! প্রসাদ! (স্বামিজীর প্রতি করজোড়ে ) 

আপনার দর্শনে আজ আম'র, ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে । 

মঠে বালবরহ্মচাঁরী ও সন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। 

শ্বামিজী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন,_-“আজ ঠাকুরের 

একজন মহাভক্ত এসেছেন । নাগ মহাশয়ের শওভাগমনে আজ 

তোমাঁদের পাঁঠ বন্ধ থাঁকিল।” সকলেই বই বন্ধ করিয়া! নাগ 
মহাশয়ের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। স্বামিজীও নাগ মহাশয়ের 

সম্মুখে বসিলেন । 

স্বামিজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়! ) দেখছিন্। নাগ মহাশয়কে 

দেখ.) ইনি গেরস্থ ; কিন্ত জগৎ আছে কি নাই, এর 
সে জ্ঞান নাই? স্বাদ! তন্ময় হয়ে আছেন! ( নাগ 
মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমা- 
'দিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান। 

নাগ মঃ। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বল্ব? আমি 

আপনাকে দেখতে এসিছি) ঠাকুরের লীলার সহায় 
মহাবীরকে দর্শন করিতে এসেছি । ঠাকুরের কথা এখন 

লে হালে গা 
স্বামিভী। আপনিই যথার্থ র্িদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে 

ঘুরেই মর্লুম্। 
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: স্বামী-শিষ্য-সংবাদ । 

নাগ মঃ। ছিঃ! ওকথা কি বল্চেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া-_ 

এপিঠ. আর ওপিঠ,) যার চোখ আছে, সে দেখুক। 

স্বাধিজী। এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে? 
লাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় 

- জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে-_মঙ্গল হবে । 

অনেকে নাগ মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ 

মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন ; স্বামিজী সকলকে বলিলেন, “বাতে 
এর কষ্ট হয়, তা ক”রে! না”; শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন। 

স্বামিজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে 
মঠের ছেলের! সব শিখবে । 

নাগ মঃ। ঠাকুরকে একথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি 

বল্লেন, 'গৃহেই থেকো ।” তাই গৃহেই আছি; মধ্যে 
মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই। 

স্বাষিজী | আমি একবার আপনার দেশে যাব। 
নাগ মহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন--“এমন দিন কি 

হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার 

হবে কি ?” 
স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়। 
নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে-কে বুঝবে? দিব্য দৃষ্টি না 

খুললে চিন্বার যো নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনে- 

ছিলেন; আর সকলেছিতীর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, 

"কেউ বুঝতে পারেনি। 

স্বামিজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দ্বেশটাকে জাগিয়ে তুলি-_ 
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নবম বলী। 

মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাঁপর হয়ে ঘুমুচ্ছে 

_ সাড়া নাই-শব্দ নাই! সনাতন ধর্মভাবে একে 

কোনরূপে জাগাতে পাল্লে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের 

আস! সার্থক হ'ল। কেবল এ ইচ্ছেটা আছে-_মুক্তি 

ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন, 

বেন কৃতকাধ্য হওয়া যায়। 

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায়, 

এমন কাহাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা কর্বেন--তাই হবে। 

স্বামিজী । কই কিছুই হয় না-_ত্তীর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় ন!। 

নাগ মঃ। তার ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার 

যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা । জয় রামকৃষ্ণ! জয় 

রামকুষ ! 

স্বামিজী। কায কর্তে মজবুত শরীর চাই) এই দেখুন, এদেশে 
এসে অবধি শরীর ভাল *নাই; ওদেশে ( ইউরোপে, 

আমেরিকায় ) বেশ ছিলুয। 

নাগ মঃ। শরীর ধারণ কল্লেই__ঠাকুর বল্তেন-_“ঘরের টেক্স দিতে 

হয়।” রোগ শোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের 
বাঝ; এ বাক্সের খুব যত্ব চাই); কে কর্বে? কে 

বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামরুষ্ণ ! 
অয় রামকৃষ্ঃ ! | 

স্বামিজী। মঠের এরা আমায় খুব সীদাখে। 
নাগ মঃ। যাঁরা কর্ছেন, তীদেরই কল্যাণ। বুঝুক আর নাই 

বুঝুক। সেবার কমূতি হলে দেহ রাখা ভার হবে। 
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ত্বামি-শিষ্-সংবাদ। 

স্বামিজী। নাগ মহাশয়! কি যে কর্ছি,কি না কর্ছি-_কিছু 

বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা 

ঝেৌঁক আসে, সেই মত কাধ্য করে যাঁচ্ডি, এতে ভাল 

হচ্ছেঃ কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি ন। 

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন--ণ্চাৰি দেওয়া রইল।” তাই 

এখন বুঝতে জ্িচ্ছেন না'। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিরে 

যাঁবে। 

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন । এমন সময়ে, স্বামী 

প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া! আসিলেন এবং নাগ মহাশয় ও 

অন্ান্ত সকলকে দিলেন । নাগ মহাশয় ছুই হাতে করিয়! প্রসাদ 

মাথায় তুলিয়!, “জয় রামরুষ্ণ' বলিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

সকলে দেখিয়া! অবাকৃ। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী 

করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে স্বামিজী একখানি কুদালী লইয়া 

আন্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটী কাটিতে ছিলেন__ 
নাগ মহাশন দর্শনমাত্র তাহার হস্ত ধরিয়া বলিগেন,_-“আমরা 

থাকিতে আপনি ওকি করেন? স্বামিজী কুদালী ছাড়িয়া মাঠে 

বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন। স্বামিজী একজন 

শিষ্কে বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুরের দেহ খাবার পর একদিন 

শুন্লুম্, নাগ মহাশয় চার পাঁচ দিন উপোস করে তার কল্কাতার 

খোলার ঘরে পড়ে আছেন ; আমি, হরি ভাই ও আর কে 

একজন মিলে ত নাঁগ মহাশম্মের কুটারে গিয়ে হাজির ; দেখেই 

লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বল্লুমৎ আপনার এখানে আজ 

ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ মহাশয় বাজার থেকে চাল, 
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নবম বল্লী। 

ইাড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাধতে সুরু কল্েন। আমর! 

মনে করেছিলুম- আমরাও খাব, নাগ মহাশয়কেও খাওয়াঁব। রান্না 

বানা করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমর! নাগ মহাশয়ের জন্য 

সব (রেখে দিয়ে আহারে বস্লুম । আহারের পর এঁকে খেতে 

বাই অনুরোধ করা, আর তখনি ভাতের হীড়ী ভেঙ্গে ফেলে 

কপালে আঘাত করে বল্তে লাঁগলেন, যে দেহে ভগবান্ লাভ 

হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব? আমর! ত দেখেই 

অবাক্। অনেক করেঃ পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে 

এলুম |” 

স্বামিজী! নাগ মহাঁশয় আজ মঠে থাকবেন কি? 

শিবু । ন!) এর কি কাম আছে ; আজই যেতে হবে। 

স্বামিজী । তবে নৌক! দেখ। সন্ধ্যা হয়ে এল। 
নৌকা আসিলে, শিষ্য ও নাগ মহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া 

নৌকারোহনে কলিকাতাভিমুখে রওন৷ হইলেন । 



চস্পন্ম লঙ্লী। 

স্থান__বেলুড় মঠ। 

বিষয় 

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়! ও জীবের স্বরূপ-_সর্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ বলিয়৷ ঈশ্বরকে 

ধারণা করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়া, ক্রমে তার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে-_ 

“অহং ব্রন্ম)” এইরূপ বোধ না হইলে মুক্তি নাই--কামকাঞ্চনভৌগস্পৃহা ত্যাগ 
ন! হইলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ না৷ হইলে, উহ! হয় না__অন্তর্ববহিঃসন্ন্যাসে 

আত্মজ্ঞান লাভ-_“মেদাটে ভাব” ত্যাগ করা-_কিরূপ চিন্তায় আত্মজ্ঞান লাভ 

হয়__-ননের স্বরূপ ও মনঃসংযম কিরূপে করিতে হয়-_জ্ঞানপথের পথিক আপনার 

যথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে-_অদ্বৈতাবস্থালাভে অন্বু- 

ভব-_জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ব্রহ্গজ্ঞ কর!--অবতার 

তব্ব-__আত্মজ্ঞানলাভে উৎপাহ প্রদান-_আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম “জগন্ধিতায়+ হ্য়। 

এখন স্বামিজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে 

মঠে আসিয়াছে । স্বামিজীর পাদ-পন্স-দর্শনাস্তে সে নীচে আসিয়া, 

স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদাস্তশাস্ত্রর 'আলোচন। করিতেছে। 

এমন সময়ে স্বামিজী নীচে নামিয়। আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়। 

বলিলেন, “কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল ?” 
শিষ্য । মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন; “বেদান্তের 

্রক্মবাদ কেবল তোর স্বামিজী, আর তুই বুঝিদ্। আমরা 
কিন্ত জানি-_“কষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।+ 
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দশম বল্লী। 

স্বামিজী। তুই কি বল্লি? 
শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য । কৃষ্ণ ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষ 

ছিলেন মাত্র । তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী; 
বাহিরে কিন্ত, দ্বৈতবাঁদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। 

ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে 

বেদাস্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রয়াণিত করাই তাহার 

অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্ত উনি আমায় “বৈষৰ” 

ব্লিলেই আমি এ কথ ভুলিয়া যাই এবং তাহার সহিত 

তকে লাগিয়া যাই। 

স্বামিজী। তুলমী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই প্রর্ূপ বলে তোকে 
খ্যাপায়। তুই চটুবি কেন? তুইও বল্বি, “আপনি 

শৃন্যবাদী নাস্তিক 1” 

শিষ্য। মহাশয়, উপনিষৎ দর্শনাদিতে ঈশ্বর যে শক্তিমান ব্যক্তি- 
বিশেষ, এ কথ! আছে কি? লোকে কিন্ত ্ররূপ 

ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্। 
শ্বামিজী। সর্ধেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব 

হচ্ছে ব্যষ্টি; আর, কল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। 

জীবের অবিষ্ঠ! প্রবল ; ঈশ্বর, বিভ্াা ও অবিষ্ভার সমষ্টি 
মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই 

স্বাবরজঙ্গমাত্মক জগংটা নিজের ভিতর থেকে ঢ0:০)9০1 

(বাহির ) করেছেন । ব্রহ্গ কিন্তু এ ব্যষ্টি-সমগ্টির অথবা 

জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান । ব্রন্মের অংশাংশ 

ভাগ হয় না। বুঝাবার জন্য তার ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ 
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শিষ্য । 

ইত্যাদি কল্পনা কর! হয়েছে মাত্র। যে পাদে স্থষ্টি- 
স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্চে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র “ঈশ্বর” বলে 

নির্দেশ করেছে । অপর ভ্রিপাদ, কৃটস্থ, যাতে কোনরূপ 

দ্বৈত-কল্পনার ভাণ নাই, তাই ব্রহ্ম । তা বলে এরূপ 

যেন মনে করিস্নি, ব্রহ্ম জীবজগৎ হতে একটা 

স্বতন্ব বস্ত।, বিশিষ্টা্বৈতবাদীর। বলেন, ব্রহ্ষই জীব- 

জগতরূপে পরিণত হয়েছেন। অদৈতবাদীরা বলেন, 
তাহ! নহে ; ব্রন্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র। 

কিন্ত বস্তৃতঃ উহাতে ব্রন্মের কোনরূপ পরিণাম হয় নাই। 

অদ্বৈতবাদী বলেনঃ নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ 

নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা- 

বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্গই 

থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত 

সন্তার আর অন্থভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই 
নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ প্রত্যক-চৈতগ্ঠ বা ব্রন্ধ। জীবের স্বরূপই ' 
হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নামরূপের আবরণটা দুর 

হয়ে এ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় "মাত্র । এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈত- 

বাদের সার মন্দ । বেদ বেদান্ত শ্শস্ত্র মান্ত্র এই কথাই 
নানা রকমে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে। 

তাহ৷ হইলে, ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ__একথ৷ 
আর সত্য হয় কিরূপে? 

স্বামিজী | মনরূপ উপাধি নিয়েই মানুষ । মন দিয়েই মানুষকে 

সকল বিষয় ধর্তে বুঝতে হচ্ছে। কিন্ত মন যা ভাবে, 
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সত] সী সীমাবদ্ধ ) হবেই? হন আপনার 

06150181105 (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের [98150172119 

(ব্যক্তিত্ব) কল্পনা কর! জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব । মানুষ 

তার 10০থ1 ( আদর্শ) টাকে, _মানুষরূপেই._. ভাবৃতে 

সক্ষমূ। এই জরামরণমন্ুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের 

ঠেলায় “হা হতোইন্ি” করে ও এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় 

চায়, ধার উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্/ হতে পারে। 
কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বগ আত্মাই 

একমাত্র আশ্রয়স্থল । প্রথমে মানুষ তা টের পায় না। 

বিবেক বৈরাগ্য এলে, ধ্যান-ধাঁরণ! করতে করতে সেটা 

ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে, যে ভাবেই সাধন করুক ন৷ 

কেন) সকলেই অজ্ঞাতমারে আপনার ভিতরে অবস্থিত 

ব্রঞ্ভাবকে জাগিয়ে তুল্ছে। তবে, আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন 

হতে পারে। যার 00150৭2]  ে০7এ ( ঈশ্বরের 

বাক্তিবিশেষত্বে ) বিশ্বাস আছে, তাকে শ্রী ভাব ধরেই 

সাধন ভজন করতে হয়। এীকান্তিকতা এলে এ থেকেই 

কালে ব্রহ্মসিংহ তাঁর ভিতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই 

হচ্ছে জীবের 202] ( একমাত্র গম্য বা ল্য )। তবে 

নানা পথ-_নানা মত। জীবের পারমাথিক স্বরূপ ব্রহ্ম 

হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায়, সে হরেক 

রকম সন্দেহ) সংশয়, সখ, দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু 

নিজের স্বরূপ লাভে আব্রঙ্গস্তম্ব পধ্যন্ত সকলেই গতি- 
শীল। যতক্ষণ ন1! “অহং ব্রহ্ম” এই তত্ব প্রত্যক্ষ হবে 
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শিষ্য । 

ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুগতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার 
_নাই। মানুষ জন্ম লাভ করে, মুক্তির ইচ্ছ! প্রবল হলে 

ও মহাপুরুষের কপালাভ হলে, তবে মানুষের আত্মঙ্জান- 

স্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চনজড়িত লোকের 

ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ্, ছেলে, ধন, মান 
লাভ ক/র্বে বলে মনে যার সংকল্প রয়েছে, তার* কি 

করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তত, 

যে সুখ ভুঃখ ভাঁলমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর, স্থির, শাস্ত, 

সমনস্ক, সেই আত্ম-জ্ঞান লাভে যন্ত্রপর হয়। সেই পনির্গচ্ছতি 

জগজ্জালাৎ পিঞ্তরাদিব কেশরী”-_মহাঁবলে জগজ্জাল ছিন্ন 

করে মায়ার গণ্ডি ভেঙ্গে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে 

তবে কি মহাশয়, সন্যাস ভিন্ন ব্রন্মজ্ঞান হইতেই পারে ন। ? 
স্বামিজী। তা একবার বলতে? অন্তর্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস 

শিষ্য। 

অবলম্বন করা. চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের 

“তপসো বাপালিঙগাঁৎ” এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 

বলেছেন, লিঙ্গহখন অর্থাৎ সন্যাসের বাহা চিহ্বস্বরূপ 

গৈরিক-বসন-দণ্ড-কমণ্ডলু * প্রভৃতি ধারণ না করিয়া 

তপন্তা করিলে, ছুরধিগম্য ব্রহ্মতন্ব প্রত্যক্ষ হয় ন1।* 
বৈরাগ্য না এলে-ত্যাগ না এলে-_ভোগম্পৃহ! ত্যাগ না 

হলেকি কিছু হবার যো আছে?--“সে যে ছেলের 

হাতে মোয়া নয় যেঃ ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবি ।” 

কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে ত ত্যাগ আসিতে পারে? 
* ৩য়ঃ মুণ্ডকে, ২য়ও খওডঃঃ ৪ মন্ত্রের ভাস্য দেখ । 
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দশম বলী। 

স্বামিজী।বার ক্রমে আসে, তার আন্ুক। তুই তা বলে 

শিষ্য । 

সেইজন্য বসে থাকবি কেন? এখনি খাল কেটে জল 

'আন্তে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন “হচ্ছে--হবে--ওসব 

মেদাটে ভাব ।* পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকৃতে 

পারে ?_-না, জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়? 

পিপাস৷ পায়নি--তাই বসে আছিন্। বিবিদিষ! প্রবল 

হয়নিঃ তাই মা'গ্ ছেলে নিয়ে সংসার কচ্ছিন্। 

বাস্তবিক কেন যে এখনও এরূপ সর্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি 

হয় না, তাহা! বুঝিতে পারি না । আপনি ইহার একটা 

উপায় করিয়া দিন্। 

স্বামিজী | উদে্য ও উপায় সবই ভোর হাতে। আমি কেবল 

511711169 (এ বিষয়ের বাসনা মনে প্রবল ) করে 

দিতে পারি। এই সব সংশান্ত্র পড় ছিস্-_এমন ব্রন্মজ্ঞ 
সাধুদের সেবা ও সঙ্গ কচ্ছিম__-এতেও যদি ন! ত্যাগের 
ভাব আসে, তবে ভীবনই বৃথা হল। তবে একেবারে 

বুথ হবে না-_-কালে এর ফল ভেড়ে ছুঁড়ে বেরুবেই 

বেরুবে। 

শিষ্য অধোমুখে* বিষপনভাবে নিজের পরিণাঁম কিছুক্ষণ চিন্তা 

করিয়৷ পুনরায় স্বামিজীকে বলিতে লাগিল,_ “মহাশয়, আমি 

আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন্-- আমি 

যেন এই শরীরেই তব্বজ্ঞ হইতে পারি 1” 

স্বামিজী শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া বলিলেন,_-“ভয় কি? 

সর্বদা বিচার কর্বি--এই দেহ, গেহ, জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ 

৭১ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

মিথ্যা-ন্বপ্নের মত সর্বদা ভাব্বি, এই দেহটা একটা জড়- 

যন্ত্র মাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর 

যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তার প্রথম ও হুক্ম আবরণ; 
তার পর দেহটা তাঁর স্থল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্ধল, 

নির্বিকার, স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এই সব মায়িক আবরণে 

আচ্ছাদিত থাকায়, তুই তোর স্বস্বরূপকে জান্তে পাচ্ছিস্ নু!। 

এই দূপরসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবেশ 
মনটাকে মারতে হবে। দেহটা ত স্থুল--এটা মরে পঞ্চভূতে 
মিশে যায়। কিন্ত সংস্কারের পুটু লী- মনটা-_শ্রীগৃগির মরে না। 
বীজের ন্যায় কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; 

আবার স্থুল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে! 
এইরূপ-_ফতক্ষণ না! আত্মজ্ঞান হয়। সেইজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা 

ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্ন-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনট! মরে 

গেলেই সব গেল- ব্রদ্মসংস্থ হলি। 

শিষ্ । মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রঙ্গাবগাহী কর! মহা 

কঠিন। 
স্বামিজী। বীরের কাছে আঁবার কঠিন বলে কোনও জিনিষ 

' আছে? কাপুরুষেরাই ওকথা বুল। পবীরাণামেব 

করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্।” অভ্যাস ও 

বৈরাগ্য-বলে মনকে সংযত কর্। গীতা! বল্ছেন,-_“অভ্যা- 
সেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে |” চিত্ত হচ্ছে যেন 
স্বচ্ছ শদ। রূপরসার্দির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে; 
তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাতবক | 
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এঁ সংকল্প-বিকল্প থেকেই বানা উঠে। তার পর, 
মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্ুলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে 
কাধ্য করে। আবার কর্মও যেমন অন্ত, কর্মের ফলও 

তেমনি অনন্ত । সুতরাং অনন্ত, অযূত কর্ম্মফলরপ তরঙ্গে 

মন সর্বদা ছুল্ছে। সেই মনকে বৃত্তিশুন্য করে দিতে হবে 

স্বচ্ছ হুদে পুনরায় পরিণত করতে হবে-__যাতে বৃত্তি 
রূপ তরঙ্গ আর একটাও না থাকে.। তবে ব্রহ্ম প্রকাশ 

হবেন। শান্ত্রকার এ অবস্থারই আভাস এইভাবে 

দিচ্ছেন-_“ভিগ্াতে হৃদয়গ্রস্থিঃ” ইত্যাদি-_বুঝ'লি? 

শিষ্য । আজ্ঞে হা; কিন্ত ধ্যান ত বিষয়াবলম্বী হওয়া! চাই? 

স্বামিজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা- 
এইটীই মনন ও ধ্যান কর্বি। আমি দেহ নই--মন নই 

“বুদ্ধি নই-স্থল নই-_স্থক্ম নই-_-এইরূপে “নেতি” 

“নেতি” করে প্রত্যক্চৈতন্তরূপ স্বস্বরূপে মনকে ডুবিয়ে 
দিবি। এইরূপে মন শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে 
মেরে ফেল্বি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্বস্বর্ূপে 

স্থিতি হবে। *ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তখন এক হয়ে বাবে। 

জ্ঞাতা-ভ্তেয় জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি 

হবে! একেই বলে শাস্ত্রে “ত্রিপুটিভেদ |” এরূপ অবস্থায় 

জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, 
তখন তাকে আবার জান্বি কি করে? আত্মাই জ্ঞান_ 

আত্মাই চৈতন্ত-_আতম্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ ব৷ অসৎ 
কিছুই বলে নির্দেশ কর! যায় না, সেই অনির্ববচনীয়া 
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মায়াশক্তি প্রভাবেই জীবরূগী ব্রন্দের ভিতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়- 
জ্ঞানের ভাঁবটা এসেছে । এটাকেই সাধারণ মানুষ 00175- 

01905 51209 ( চৈতন্য বা জ্ঞানের অবস্থা! ) বলে। আর 

যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাঁবিল ব্রহ্মতত্বে এক হয়ে 

যায়, তাকেই শাস্ত্র 501১91-0010501005 5170 (সমাধি 

বা সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা, উচ্চাবস্থ। ) বলে এইরূপে, 

বর্ণনা করেছেন--এস্তমিতসলিলরাশিপ্রধ্যমাখ্যাবিহীনম্ !” 

কথাগুলি, স্বামিজী যেন ত্রক্গান্ততবের অগাধ জলে ডুবিয়া 
যাইয়াই বলিতে লাগিলেন । 
স্বামিজী। এই জ্ঞাতা জেয বা জানাজানি ভাব থেকেই দর্শন, 

শাস্ক বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে । কিন্ত মানবমনের কোনও 

ভাব বা ভাব! জানাজানির পারের বস্তকে সম্পূর্ণরূপে 

প্রকাশ করতে পাচ্চে না! দর্শন-বিজ্ঞানাদি 721019] 

000) (আংশিক ভাবে সত্য) । উহার! সেইজন্য পঞ্সমার্থ- 

তন্বের সম্পূর্ণ %19059107 (প্রকাশক ) কখনই হতে 

পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক্ দিয়ে দেখতে সবই 

মিথ্যা বলে বোধ হয়-_ধর্ম মিথ্যা-_কর্্ম মিথ্যা-আমি 

'মিথ্যাতুই মিথা-_অগত মিথ্যা । তখনই দেখে যে, 
আমিই সব; আমিই সর্বগত আত্মা; আমার প্রমাণ 

আমিই । আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার 

প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? আমি--শান্ত্রে যেমন 

বলে-_“নিত্যমন্মৎপ্রসিদ্ধম।” আমি এ অবস্থা সত্যসত্যই 
দেখেছি-_ অনুভূতি করেছি । তোরাও গ্ভাথ-_ অনুভূতি 
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কর্- আর জীবকে এই ব্রহ্গতত্ব শুনাগে। তবে ত 

শাস্তি পাবি। 

প্র কথ! বলিতে বলিতে স্বামিভীর বদন গম্ভীর ভাব ধারণ 

করিল এবং তীহার মন ষেন কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া 

কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার 

,বলিতে লাগিলেন--“এই সর্বমতগ্রা্িনীঃ সর্বমতসমঞ্জস! ব্রন্মবিদ্যা 

নিজে অনুভব কর্-- আর জগতে প্রচার কর্। উহাতে নিজের 

মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সার কথা বরুম ; 

এর চাইতে বড় কথ! আর কিছুই নাই!” 

শিষ্য । মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথ! বলিতেছেন ; আবার 

কখনও ব! ভক্তির, কথনও কর্মের ও কখনও যোগের 

প্রাধান্তও কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি 

গুলাইয়া বায় । 

স্বামিজী। কি জানিস ?--এই ব্র্ধজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষা_পরম 

পুরুষার্থ। তবে মানুষ ত আর সর্বদা ব্রহ্গসংস্থ হয়ে 

থাকতে পারে না ? বুাখানকালে কিছু নিয়ে ত থাকতে 

হবে? তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের 

শ্রেয়োল্লাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভৈদ্ববুদ্ধিতে 

ভীবসেবারূপ কর্ম কর্। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মার- 

প্যাচ যে, মহা মহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন ! সেই 

জন্য ফলাঁকাক্ষাহীন হয়ে কর্ম কতে হয়। গীতায় 

এ কথাই বলেছে। কিন্তু জান্বি, ব্রন্মজ্ঞানে কর্শের 

অনুপ্রবেশও নাই। সংকর দ্বারা বড় জোর চিততশুদ্ধি 
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শিষ্য । 

হয়। এইজন্ই ভাষ্যকার জ্ঞানকর্শাসমুচয়ের প্রতি এত 
তীব্র কটাক্ষ_এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম 

থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে । এও একটা 

উপায় বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। 

এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ-_বিচাঁরমার্গ ও অন্ত 
সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছেঃ ব্রঙ্গজ্ঞত। লাভ, 

কর!। | " 

মহাশয়, এইবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়া 

আমার জানিবার আকাক্ষ। দূর করুন। 
স্বামিজী। প্র সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্গ- 

শিষ্য । 

জ্ঞান লাভ হয়ে বায়) ভক্তিমার্গ_-9109% [0090655, 

দেরীতে ফল হয়-_কিন্ক সহজসাধ্য । যোগে নানা বিদ্ল। 

হয়ত বিভূতিপথে মন চলে গেল; আর স্বরূপে পৌছুতে 

পার্লে না। এক মাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদদ এবং 

সর্বমত-সংস্থাপক বলিয়া, সর্বকালেঃ সর্বদেশে সমানাদৃত। 

তবে, বিচারপথে চল্তে চল্তেও মন ছুস্তর তর্কজালে 

বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইল্সন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান 

করা চাই। বিচার ও ধ্যান বলে উদ্ধেশ্টে বা ব্রহ্মতত্বে 
পৌছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে £০৪1 এ 

( গম্যস্থানে ) ঠিক পৌছান যায়। ইহাই আমার মতে 
সহজ পন্থা ও আশুফলপ্রদ । 

এইবার আমায় অবতারবাদ বিষয়ে কিছু বলুন। 

স্বামিজী। তুই যে এক দিনেই সব মেরে নিতে চাদ্ ! 
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শিষ্য । মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটে যায় ত বার বার 

আর আপনাকে বিরক্ত হইতে হইবে না। 

স্বামিজী। যে আত্মার এত মহিমা শাস্্রমুখে অবগত হওয়া যায়, 

সেই আত্মজ্ঞান ধাদের কৃপায় এক মুহুর্তে লাভ হয়, 

তারাই সচল তীর্থ-_অবতার-পুরুষ। তারা আজন্ম 

রহ্ষজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রন্ধাজ্ঞে, কিছুমাত্র তফাঁৎ নাই-_ 
ক্রন্গ বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি।” আত্মাকে ত আর জান। যায় 
না, কারণ, এই আত্মাই বিজ্ঞাত। ও মন্তা হয়ে রয়েছেন-_ 

এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি এ 
অবতার পর্ধ্যস্ত__ধার! 'ত্মসংস্থ। মানববুদ্ধি ঈশ্বর- 

সম্বন্ধে [11119501098] ( সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব ) যাহ! 

গ্রহণ করিতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত । তার পর, আর 

জানাজানি থাকে না। এরূপ ব্রহ্মজ্র কদাচিৎ জগতে 

জন্মায়। তাঁদের অল্প লোকেই বুঝতে পারে । তারাই 
শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল-_-ভবসমুদ্রের আলোকস্তত্ত্বরূপ। 

এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হদয়ের 

অন্ধকার দুর হয়ে যায়__সহসা ব্রন্ধজ্ঞানের স্ুরণ হয়। 

কেন বাঁকি 700:9065৪এ ( উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় 

করা যায় না। তবে, হয়__হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্ম- 
ংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন । গীতার ষে যে স্থলে “অহং” 

শবের উল্লেখ রয়েছে, তা “আত্মপর” বলে জান্বি। 

“মামেকং শরণং ব্রজ” কিনা “আত্মসংস্থ হও।” এই 

আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য । যোগাদির উল্লেখ এ 
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শিষ্য । 

আত্মতহলাতভের আনুষঙ্গিক অবতারণ। ॥ এই আত্মজ্ঞান 

যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী । “বিনিহস্তাসদ্গ্রহাৎ” 

রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও ত 

মানুষ-_ছুদিনের ছাই-ভন্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে 

পার্বিনি ? “জায়ন্ব-_মিয়স্বে'র দলে যাবি ? “শ্রেয়োকে 

গ্রহণ কর্-_“প্রেযো'কে পরিত্যাগ কর। এই আত্মতন্ব 

আচগ্াল সব্বাইকে বল্বি। বল্তে বল্তে নিজের বুদ্ধিও 

পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর “তত্বমসি” “সোইহমন্রি” 

“সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ষ” প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ 

কর্বি ও হৃদয়ে সিংহের মত বল বাথ্বি। ভয় কি? 

ভয়ই মৃত্যু-_ভয়ঈ মহাপাতক। নররূপী অজ্জুনের ভয় 
হয়েছিল__তাই আত্মসংস্ত ভগবান্ শ্রীরুষ্চ তাকে গীতা 
উপদেশ দিলেন ; তবু কি তার তয় যায় ?- পরে, অজ্জুন 
যখন বিশ্বরপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন 

জ্ঞানাগ্রিদগ্-কর্মা হয়ে যুদ্ধ কর্লেন। 

মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে? 

স্বামিজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে দাঁকে কর্ম বলে, সেরূপ 

কর্ম্ম থাকেনা । তখন কর্ম “জগদ্ধিতাঁয়” হয়ে দীড়ায়। 

আত্মজ্ঞানীর চলন্ বলন্ সবই জীবের কল্যাণ সাধন 
করে। ঠাকুরকে দেখছি-_-“দেহস্থোহপি ন দেহস্থঃ৮__ 

এই ভাব! এরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে কেবল 

এই কথ মাত্র বলা যায়__“লোকবত্ত লীলা-কৈবল্যম্ 1” 
গ্গ বেদান্ত সূত্র ২অ, ১পা, ৩৩ সু 
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স্থ(ন_-বেলুড় মঠ । 

বর্ষ--১৯০১। 

রঙ বিষয় 

স্থামিজীর কলিকাত৷ জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদা প্রসাদ 
দান গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপকথন-_কৃত্রিম পদার্থনিচয়ে মনোভাব 

প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়৷ উচিত-_ভারতের বৌদ্ধমুগের শিল্প এ বিষয়ে 
জগতে শীর্ষস্থানীয়__ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ করিয়৷ ইউরোগীশিলের ভাব- 

প্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি-_ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে-- জড়বাদী 

ইউরোপ ও অধ্যাত্ববাদী ভারতের শিল্পেকি বিশেষত্ব আছে--বর্তমান ভারতে 

শিল্পাবনতি-_দেশের সকল বিগ্া ও ভাবের ভিতরে প্রাণসঞ্ার করিতে 

শ্রীরামকৃঞ্জদেবের আগমন । 

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা 

বাবু রণদাগ্রসাদ দাস গুপ্ত মহাঁশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ 
বেলুড় মঠে আমিয়াছে।* রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ, সুপপ্ডিত ও 

স্বামিজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামিজী রণদাবাবুর 
সঙ্গে শিক্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে নান! প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । 

রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য জুবিলি আর্ট একাডেমিতে 

একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নান! অন্থবিধায় 

স্বামিজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়। উঠে নাই। 

স্বামিজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন,_“পৃথিবীর প্রায় 

৭৪) 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের 
প্রাহ্রভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা! যায়, 

তেমনটা আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদসাদের সময়েও 
পরী বিস্তার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীত্তিস্তস্তরূপে 

আজও তাজমহল, জুম্মা! মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দীড়িয়ে 
রয়েছে । ৃ 

“মানুষ যে জিনিষটা তৈরী করে, তাতে কোন একটা 1098 

০%1)1655 ( মনোভাব প্রকাশ ) করার নামই 811 ( শিল্প )। যাতে 

1062র ( এরূপ ভাবের ) 9২100551017 (প্রকাশ) নাই, তাতে রং 

বিরঙ্ষের চাক্চিক্য পরিপাটী থাকলেও, তাকে প্রকৃত ৪1 (শিল্প) 

বল! য'য় না। ঘটী বাটা পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহারধ্য জিনিষ- 

পত্রগুলিও এঁরূপে বিশেষ কোন ভাবপ্রকাশ করে তৈরী হওয়া 

উচিত । প্যারিস্ প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মৃত্তি 
দেখেছিলাম। মুত্তিটীর পরিচ্পয়ক এই কয়টী কথা নীচে লেখা-_ 
41007561117 170001০--অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির 

নিবিড়াবগুন স্বহস্তে মোচন করে ভিতরের রূপসৌোনর্ধযা দেখে । 

মৃত্তিটী এন ভাবে তৈরী করেছে, যেন প্রকুতিদেবীর রূপচ্ছবি 

এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি ; যতটুকু বেরিয়েছে,” ততটুফু সৌন্র্ধ্য 
দেখেই শিল্পী বেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটা 

প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। 

ত্র রকমের 070121081 (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন। 
রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে, সময় মত 011£1791 11009111170 

(নৃতন ভাবের মৃত্তি ) সব গড়তে) কিন্ত এদেশে উৎসাহ 
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পাই না। অর্থাতাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী 
লোকের অভাব। 

স্বামিদী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটী খাঁটা জিনিষ 
করতে পারেন, যদি 211এ (শিল্পে) একটী ভাবও 

যথাযথ ০1:55 (প্রকাশ ) করতে পারেন, কালে 

নিশ্চয় তার 270:90181101॥ ( আদর ) হবে। খাটা 

জিনিসের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও 

শুনা যায়ঃ এক এক জন 9115 (শিল্পী) মরবার 

হাজার বছর পর; হয় ত তার 20100190101 

(কার্যের আদর ) হল! 

রণদাবাবু। তা ঠিক্। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, 
তাতে ণ“্ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াতে সাহসে কুলায় 

না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমিষা হক্ কিছু 
কৃতকার্য, হয়েছি । আনশীর্বাদী করুন, যেন উদ্ঘম বিফল 

না হয়। 

শ্বামিজী। যদি ঠিক ঠিক কার্ষ্যে লেগে যান, তবে নিশ্চয় 
000895510] (সফলকাম ) হবেন। যে, যে [বিষয়ে 

মন প্রাণ গেলে খাটে, তাঁতে তার 580635 ( সফলতা! ) 

ত হয়ই-_তাঁর পর, চাই কি এ কার্য্যের তন্ময়তা থেকে 

্রহ্মবিদ্া পর্য্স্ত লাভ হয়। যেকোনও বিষয়ে প্রাণ 

দিয়ে খাটুলে, ভগবান্ তার সহায় হন। 

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভিতর তফাৎ কি 
দেখলেন? 
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স্বামিজী। প্রায় সবই সমান । 011617911 ( নৃতনত্ব ) প্রায়ই 

দেখতে পাওয়া! যায় না । এসব দেশে ফটো যন্ত্রের 

সাহায্যে এখন নান! চিত্র তুলে ছবি আক্ছে। কিন্ত 

যন্ত্রের সাহাষ্য নিলেই 01181081109 ( নৃতন নূতন ভাব 

প্রকাশের ক্ষমতার ) লোপ হয়ে বায়; নিজের 1069 

6%0699101 দিতে ( মনোগত ভাব প্রকাশ কর্তে ) 

পারা যায় না। আগেকার ভাম্করগণ আপনাদের মাথা 
থেকে নূতন নূতন ভাব বাহির কর্তে বা! সেইগুলি 

ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর 

অনুরূপ ছবি হওয়ায়) মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার 

লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক একটা জাতের এক 

একট! 017812060115110 (বিশেষত্ব) আছে। আচারে 

ব্যবহারে, আহারে বিহারে, চিত্রে ভান্কর্য্যে সেই বিশেষ 

ভাবের বিকাঁশ' দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন-- 

ওদেশের গান বাজন। নাচের 65100955101 ( বাহ 

বিকাশ ) গুলি সবই 70175 ( হুচ্যগ্রের স্তাঁয় তীব্র); 

নাচছে যেন হাত পা ছুড়ছে; . বাজনাগুলির আওয়াজে 

কাণে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে? গানেরও প্ররূপ। 

এদেশের নাচ আবার যেন হেলে ছলে তরলের হ্যায় 

গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মুঙ্ছনাতেও এরূপ 
1:0110060. 100561061/ ( চক্রাকারের অন্ুবর্তন ) 

দেখা যাঁয়। বাজনাঁতেও তাই । অতএব ৪1 (শিল্প) 

সম্বন্ধেও বিভিন্ন জাঁতির মধ্যে বিভিন্নক্ূপ বিকাশ হয়! 
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'ষে অত টা বড় 07209119115110 € জড়বাদী ও ইহকাজ- 

সর্ধন্ব ) তারা 1801০ (প্রকৃতিগত নামরূপ )-টাকেই 
5099] ( চরমোদেশ্য ) বলে ধরে ও তদনুরপ ভাবের 

৪১019105910 € বিকাঁশই ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। 

যে জাতউ। আবার প্রকৃতির অতীত একট! ভাব- 

প্রাপ্তিকেই 10991 (জীবনের, চরমোদ্দেস্ট ) বলে ধরে, 

সেট! প্র ভাবই 72979 এর ( প্ররুতিগত ) শক্তিসহায়ে 

শিল্পে 53:01555 ( প্রকাশ ) করতে চেষ্টা করে । প্রথম 

শ্রেণীর জাতিদের 7728-৪ই ( প্ররুতিগত সাংসারিক 

ভাব ও পদার্থনিচয় চিত্রণই ) হচ্ছে 10770727170 8515 

০1 ৪7 (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর 
আত গুলোর 1995]1.5 (প্রকৃতির অতীত কোনও একটা 

ভাব প্রকাশই ) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ । এঁরূপে 

ছুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে *শিল্পচচ্চায় অগ্রসর হলেও, 

ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দীড়িয়েছে, উভয়েই আপন 

আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করেছ! ওসব দেশের এক 

একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য 

বলে ভ্রমহবে । এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি- পুরাকালে 

স্থাপত্য-বিদ্কার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকান 

এক একটী মুর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রার্কৃতিক 
রাজ্য ভুলিয়ে একটা নৃতন ভাবরাজ্র্যে নিয়ে ফেল্বে। 

ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও 

তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাঙ্করগণের আর 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

চেষ্টা দেখা যায়না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্টম্ুলের 
ছবিগুলিতে যেন কোন 987955100 নাই (ভাবের 

বিকাশ নাই )। আপনার! হিন্দুদের নিত্য ধোয় মুত্তি- 
গুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক 65799551017) ( বহিঃ- 

প্রকাঁশ ) দিয়ে জীকৃবার চেষ্টা করলে ভাল হয়। 

রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহোৎসাহ হয়। চেষ্টা করে 

দেখব-_-আপনার কথামত কার্ধ্য কর্তে চেষ্টা কর্ব। 

স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন»_-«এই মনে করুন, ম! 

কালীর ছবি। এতে ঘুগপৎ ক্ষেমস্করী ও ভয়ঙ্করী মৃত্তির সমাবেশ । 
শব ছবির কোনখানিতে কিন্তু এ উভয় ভাবের ঠিক্ ঠিক ৪»- 
)1055101) (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দুরে যাক__এ 

উভয় ভাবের একটাও চিত্রে ঠিক্ ঠিক বিকাশ করতে কারুর চেষ্টা 
নাই! আমি মা কালীর ভীমামুত্তির কিছু 1168 (ভাব ) 211 
1170 %[911১67 (অগন্মাতা কালী) নামক আমার ইংরাজী 
কবিতাটায় লিপিবদ্ধ কর্তে চেষ্টা করেছি। আপনি এ ভাবটা 

একখান! ছবিতে 9::0:595 ( প্রকাশ ) করতে পারেন কি? 

রণদাঁবাবু। কি ভাব? | 

স্বামিতী শিষ্ের পানে তাকাইয়া, তাহার এ কবিতাঁটী উপর 

হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামিজী উহা! 
(776 5095 819 01906 ০০8০) রণদাবাবুকে পড়িয়া 

শুনাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর তব কবিতাটা পাঠের সময় 
শিষ্ের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমুত্তি তাহার 
কল্পনাসমক্ষে নৃতা করিতেছে । রণদাবাবুও কবিতাটা শুনিয়া 
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একাদশ বল্ী। 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হুইফ্লা: বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু 
যেন কল্পনানয়নে এ চিত্রটা দেখিতে পাইয়া “বাপ বলিয়! ভীভ- 
চকিত নয়নে স্বামিজীর মুখপানে তাকাইলেন। 

স্বামিজী। কেমন এই 9106 (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করেত 

পারবেন ত? 

রূণদাবাবু। আজ্ঞে চেষ্টা কর্ব।* কিছু ওঁ ভাবের কল্পন। 

কর্তেই ঘেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে । 
স্বামিজী। ছবিখানি একে আমাকে দেখাবেন। তাঁর প্র আমি 

উহা! সর্বা্গসম্পর করতে য1 যা দরকার, তা আপনাকে 

বলে দেব। 

অতঃপর স্বামিজী রামরুষ্চমিশনের শিলমোহরের অন্ত কমলদল- 

বিকশিত হদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-পরিবেষ্টিত ফে ক্ষুদ্র ছবিটা 
করিয়াছিলেন, তাহা .আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়াঃ তৎসন্বন্ধে 

নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার 

মর্মপরিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামিজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাস! 

করিলেন। স্বামিজী বুঝাইয়! দিলেন; চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি 
--কর্মের। কমলগুলি_ভক্তির এবং উদীয়মান হুধ্যটা জ্ঞানের 

প্রকাশক । চ্চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটা-যোগ এবং ভ্াগ্রতা 
কুগুলিনীশক্তির পরিচায়ক । আর চিত্রমধ্যস্থ হুংস প্রতিকতিটীর অর্থ 
পরমাঁযা। অতএব, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত 

. » শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত ৷ তাহার জানা! আছে, 
রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়৷ পরদিন হইতেই এ প্রলয়তাওবোন্মভ চণ্ভীমুপ্ডি 
আকিতে আরম্ত করেন। আজিও সেই অর্ধ অঙ্কিত মুদ্তিখানি রণদাবাবুর 
'সার্টস্কুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামিজীকে তাহ আর দেখান হুয় নাই। 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ | 

সম্মিলিত হইলেই, পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়- চিত্রের ইহাই 
অর্থ। | 

রণদাবাবু চিত্রটার এরূপ অর্থ শুনিয়! নির্বাক হইয়৷ রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিষ্ধা 

শিখিতে পারিলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারিত |” 

অতঃপর স্বামিজী, ভবিষ্যতে শ্রারামরষ্ণ-মন্দির ও মঠ যে ভাবে 

নির্মাণ করিতে তাহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (01%1716 ) 
'আনাইলেন | চিত্রথানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর পরামশমত 

অঙ্কিত করিয়াছিলেন । চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে 

দেখাইতে বলিতে লাগিলেন--“এই ভাবী মঠমন্দিরটীর নির্মাণে 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করিবার 

আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘরে গৃহশিল্পম্বন্ধে যত সৰ 

1109 (ভাব) নিয়ে এসেছি তাহার সবগুলিই এই মন্দির 

নির্মাণে বিকাশ কর্বার চেষ্টা কর্ব। বহুসংখ্যক জড়িত 

স্্ন্তের উপর একটা প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার 

দেয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে । হাজার লোক যাতে 

একত্র বনে ব্যান জপ করতে পারে, নাটমন্দিরটী এমন বড় করে 

নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্খমন্দির ও.নাটমন্দিরটী এমন 

ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক গুঁকার 
বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটী রাজহংসের উপর ঠাকুরের 

মুত্তি থাকবে | দোঁরে দুদিকে দুটী ছবি এই ভাবে থাকৃবে--একটা 
সিংহ ও একটী মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে-_অর্থাৎ 
মহাঁশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। 

৮৬ 



একাদশ বল্লী । 

মনে এই সব 1092 (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলায় ত 
কার্যে পরিণত করে যাঁব। নতুবা ভাবী £91)9720100 (বংশীয়েরা) 

এগুলি ক্রমে কার্যে পরিণত করতে পারে ত করবে । আমার মনে 

হয়, ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিষ্ঞা ও ভাবের 

ভিতরেই প্রাণসঞ্চার করতে । সেজন্য ধর্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি 
সম্স্তই যাতে এই মঠ-কেন্ত্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে 

ঠাকুরের এই মঠটা গড়ে তুল্তে হবে। এ বিষয়ে আপনারা 
আমার সহায় হ,ন্। 

রণদাঁবাবু ও উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামিজীর কথা 
গুলি শুনিয়৷ অবাক্ হইয়! বসিয়া রহিলেন। ধাহার মহৎ উদার 
মন, সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অনৃষটপূর্বব 

ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামিজীর মহত্বের কথা ভাবিয়া, সকলে 
একটা অব্যক্ত ভাবে পূর্ণ হইয় স্তবীভূৃত হইয়৷ রহিলেন। 

অল্পক্ষণ পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, _“আপনি শিল্পবিগ্ভার 
যথার্থ আলোচন! করেন বলেই, আজ এ সম্বন্ধে এত চর্চা হচ্চে। 

শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ত্ঁ বিবয়ের যাহা 

কিছু সার ও সর্ধবোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে 

বলুন ।” 

রণদাঁবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শুনাব, 

আপনিই এঁ বিষয়ে আজ আমার চোঁক ফুটিয়ে দিলেন। 

শিল্পসন্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও 

শুনি নাই । আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল 

ভাঁব পাইলাম, তাহা যেন কার্যে পরিণত করিতে পারি। 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

অতঃপর স্বামিপী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতত্ততঃ 
বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, _“ছেলেটা খুব তেজন্বী।” 
শিষ্য । মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে। 

স্বামিজী শিষ্যের এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া, আপন 

মনে গুন্ গুন্ করিয়। ঠাকুরের একটা গান গাহিতে লাগিলেন-_ 

“পরম ধন সে পরশমণি” ইত্যাদি । 

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবাঁর পর স্বামিজী মুখ ধুইয়৷ শিল্- 
সমভিব্যাহারে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং [70- 

01010929019. 731109110109. পুস্তকের শিল্পসম্বন্ধীয় অধ্যায়টা 

কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে, পূর্ববঙ্গের কথা এবং 
উচ্চারণের ঢং লইয়। শিষ্যের সঙ্গে সাধারণ ভাবে ঠা তামাস! 
করিতে লাগিলেন ! 

৮৮. 



জাদস্ণ অঞ্লী | 

স্থান__বেলুড় মঠ। 

বর্ষ-_১৯০১ ্রীষ্টাবব ৷ 

বিষয় 

স্বামিজীর শরীরে শ্রীরামক্্ণদেবের শক্তিসধণর- পূর্ববঙ্গের কথা-__নাগ 

মহাশয়ের বাটিতে আতিথ্যন্বীকার _আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা 

--কাঁমকাঞ্চনাসক্তিত্যাগে আত্মদর্শন। 

স্বামিজী কয়েকদিন হইল, পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। শরীর অনুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়াই মঠের 
উপর তলায় স্বামিজীর কাছে গিয়া (প্রণাম করিল। শারীরিক 

অসুস্থতা সত্বেও স্বামিজীর হান্তবদন ও ন্নেহমাথা দৃষ্টি, যাহাতে 
সকলকে সকল হুঃখ ভুলাইয়! আত্মহার! করিয়৷ দিত। 

শিষ্য । ম্বামিজী, কেমন আছেন ? 
স্বামিজী । আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন অচল 

হচ্ছে। বাঙ্গুলো দেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, 

শরীরেতরোগ লেগেই আছে। এদেশের 101)591006 

(শারীরিক গঠন ) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাষ 

করতে গেলেই শরীর বয়না। তবে যে কটা দিন 

দেহ আছে, তোদের জন্য খাটুব। খাটতে থাটুতে 

ম/র্ব। | 

শিব্য। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হুইয়! 

৮৯ 



স্বামি-শিস্য-সংবাদ । 

থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় 

জগতের মঙ্গল। | 

স্বামিজী। বসে থাকবার যো আছ কি বাবা! এঁ যে ঠাকুর 

শিষ্য। 

যাকে “কালী” “কালী” বলে ভাকৃতেন, ঠাকুরের দেহ 

রাখবার ছ তিন দিন আগে সেইটে, এই শরীর ঢুকে 

গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কায করিয়ে 

নিয়ে বেড়ায়_ স্থির হয়ে থাকৃতে দেয় না! আপনার 
সুখের দিকে দেখতে দেয় না! 

শক্তি-প্রবেশের কথাট! কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন ? 

স্বামিজী | না রে; ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চারি দিন আগে, 

তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন । আঁর 
সাম্নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে 
পড়লেন । আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগ্লুম, তার 
শরীর থেকে একটা সুস্ তেজ 910010110 9110901এর মত 

( তড়িৎ-কম্পনের মত) এসে আমার শরীরে ঢুকছে! 

ক্রমে আমিও বাহজ্ঞান হারিয়ে আড় হয়ে গেলুম ! 
কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না ) 
যথন বাহা চেতন! হল, দেখি-_ঠাকুর রী1দছেন । জিজ্ঞাসা 

করায়, ঠাকুর সন্সেহে বল্লেন,_“আজ বথাসর্বন্ব (তোকে 

দিয়ে ফকির হলুম ! তুই এই শক্তিতে জগতের 'অনেক্ 
কাষ করে তবে ফিরে যাবি।” আমার বোধ হয়, প্র 
শক্তিই আমাকে এ কাষে সেকাবে কেবল ঘুরায়। বসে 

থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয় নাই। 
৯৯০ 



দ্বাদশ বল্লী। 

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল,_-এ 

সকল কথা সাধারণ লোকে কি ভাবে বুঝিবেঃ কে জানে! 

অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল,-_“মহাশয়, আমাদের 

বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ ) আপনার কেমন লাগিল ?” 
স্বামিজী। দেশ কিছু মন্দ নয়; মাঠে দেখলুম খুব শশ্ত ফলেছে। 

শিষ্য । 

আবহাঁওয়াও মন্দ নয়; পাহাঁড়ের দিকের দৃশ্য অতি 

মনোরম। ধ্রন্পুত্র ৮2]1৫র ( উপত্যকার ) শোভা 

অতুলনীয় । আমাদের এদ্িকের চেয়ে লোকগুলো 

কিছু মজবুত ও কর্মঠি। তাঁর কারণ, বোধ হয়, মাছ 

মাংসটা খুব খায়। যা করে, খুব গৌয়ে করে। খাওয়া 

দাওয়াতে খুব তেল চর্ধ্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল 

চর্ধ্ি বেণী খেলে শরীরে মেদ জন্মে । 

ধর্মভাব কেমন দেখিলেন ? 

স্বামিজী। ধর্্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম--দেশের লোকগুল! বড় 

001901011৮9 (প্রাচীন প্রথার অনুগামী, অনুদার ), 

উদ্ারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেক 1972110 
( কাওজ্ঞানরহিতু আত্মমত-পোষণকারী ) হয়ে পড়েছে। 

ঢাকার ম্লোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটা 'ছেলে, 

একখানা কার 01000 এনে আমায় দেখালে ও বললে; 

“্মহাঁশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না ?” আমি তাকে 
অনেক বুঝিয়ে বল্লুম+--“তা বাবা; আমি কি জানি।” 

তিন চার বার বল্লেও, সে ছেলেটা দেখ লুম, কিছুতেই 
তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে 

৯১ 



স্বামি-শিষ্-সংবাদ । 

বল্তে হুল৮--“বাবা, এখন্ থেকে ভাল করে খেয়ো 

দেয়ো ; তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে-_ পুষ্টিকর খাস্ঠা- 
ভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে” একথা 

শুনে বোধ হয় ছেলেটার অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা 

কি কর্ব বাবা, ছেলেদের এরূপ ন! বল্লেঃ তারা বে 

ক্রমে পাগল হয়ে দাড়াবে। র 

শিষ্য। আমাদের পূর্ব বাঙ্গালার় আজকাল অনেক অবতারের 

অভ্যুদয় হইতেছে। 

স্বামিজী। গুরুকে লোকে অবতার বল্তে পারে? যা ইচ্ছা, 

তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে । কিন্ত 

ভগবানের অবতার যখন তখন-_যেখাঁনে সেখানে হয় 

না। এক ঢাকাতেই শুন্লাম, তিন চারটা অবতার 

ধাড়িয়েছে। 

শিবা । ও দেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন ? 

স্বামিজী। মেয়েরা সর্বক্ই প্রায় একরপ। বৈষ্ণব-ভাবট! 

ঢাকায় বেশী দেখলুম । হ-_র স্ত্রীকে খুব 1710111807 
( বুদ্ধিমতী ) বলে বোধ হল।॥ সেখুব যত্ব করে আমায় 

রেধে খাবার পাঠিয়ে দিত। 

শিষ্য । শুন্লুম, নাগ মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়েছিলেন ? 

স্বামিজী। হাঃ অমন মহাপুরুষ এতদূর গিয়ে তার জনুস্থান 

দেখব না? নাগ মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেধে 

খাওয়ালেন। বাড়ীখানি কি মনোরম! যেন শাস্তি- 

আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাতার কেটে 
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শিষ্য । 

দ্বাদশ বল্লী। 

নেয়েছিলুম। তার পর, এসে এমন নিদ্র! দিলুষ যে বেল 
২।০টা। আমার জীবনে যে কয দিন সুনিদ্র! হয়েছে, 

নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। 

তার পর উঠে প্রচুর আহার। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী 

একখান! কাপড় দিয়েছিলেন ৷ সেইখানি মাথায় বেঁধে. 
টাকাঁয় রওনা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পূজা হয় 

দেখলুম। তীহার সমাধি স্থানটা বেশ ভাল করে রাখ 
উচিত! এখনও, যেমন হওয়া! উচিত, তেমন হয় নাই। 

মহাশয়) নাগ মহাঁশয়কে ওদেশের লোকে তেমন 

চিনিতে পারে নাই। 

স্বামিজী। ওসব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে? যারা তার 

শিষ্য। 

সঙ্গ পেয়েছে, তারাই ধন্য । 

কাযাখ্য। গিয়ে কি দেখলেন ? 

স্বামিজী। শিলং পাহাড়টা অতি সুন্দর । সেখানে 07161 

(0011)0115510191 0910 সাহেবের সঙ্গে দেখা 

হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_“ম্বামিজী ! 

ইউরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বত প্রান্তে 

আপনি ফি দেখতে এসেছেন?” 0০:০7 সাহেবের 

মত অমন সর্দাশয় লোক প্রায় দেখা যায়না । আমার 

অসুখ শুনে সরকারী ভাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । ছু- 
বেল! আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার 

ফেক্চার করতে পারিনি; শরীর বড় অনুস্থ হয়ে 

পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল। 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 

শিষ্য। সেখানকার ধর্্মভাব কেমন দেখ লেন ? 

 স্বামিজী পক দেশ; এক “হঙ্কর' দেবের নাম শুন্লুমঃ 
! ধিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে রি হন। শুন্লুম, 
কাহার সন্প্রদায় খুব বিস্তৃত) এ “হস্কর” দেব শঙ্ষরা- 

চার্য্যেরই নামান্তর কিন! বুঝিতে পারিলাম না । উহারা 
ত্যাগী-_বোধ ,হয়ঃ তান্ত্রিক সন্যাসী। কিন্বা শঙ্করা- 

চার্য্েরই ষশ্ত্রদায়-বিশেষ। 

অতঃপর শিষ্য বলিল, “মহাশয় ওদেশের লোকেরা, বোধ 

হয়, নাগ মহাশয়ের মত, আপনাঁকেও ঠিক্ বুঝিতে পারে নাই ।” 
স্বামিজী। আমায় বুঝুকু আর নাই বুঝুকৃ--এ অঞ্চলের লোকের 

চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা 

আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাঁল্চলনকে ইদানীং 

সভ্যতা বা শিষ্টাচার বল! হয়, সেটা এখনও ও অঞ্চলে 

ভালরপে প্রবেশ' করেনি । সেটা ক্রমে হবে। সকল 

সময়ে 00101 (রাজধানী ) থেকেই ক্রমে প্রদেশ 

সকলে চাল্ চলন আদব কায়দার বিস্তার হয়। ও 

দেশেও তাই হচ্ছে। যে'দেশে নাগ মহাশয়ের মত 
মহাপুরুষ অন্মায়। সে দেশের আবার ভাবনা? তার 

আলোতেই পূর্ব বঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

শিষ্য । কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাহাকে তত জানিত না; 

তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন । 
স্বামিজী | ওদেশে আমার থাওয়া দাঁওয়। নিয়ে বড় গোল করত। 

বল্ত--ওটা কেন খাবেন; ওর হাতে কেন থাবেন, 
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ইত্যাদি। তাই বল্তে হত--.আমিত সন্ন্যাসী ফকির 
লোঁক-_-আমার আবার আচার বিচার কি? তোদের 

শান্ত্রেইে না বল্ছে+_“চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি গ্েচ্ছ- 
কুলাদপি”__তবে অবশ্ত বাহিরের আচার, ভিতরে ধর্মের 

অনুভূতির জন্ত, প্রথম প্রথম চাই) শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের 
জীবনে 10700081 (কাধ্যকারী) করে নেবার জন্য চাই। 

ঠাকুরের সেঁই পাঁজি নেঙড়ান জলের কথা* শুনেছিস 
ত? আচার বিচার কেবল মানুষের ভিতরের মহাঁশক্তি 

স্কুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভিতরের সেই শক্তি 
জাগেঃ যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারে, 
তাই হচ্ছে সর্ব শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত। উপায়গুলি বিধি- 
নিষেধাতক। উদ্দেশ্ত হারিয়ে, খালি উপায় নিয়ে 

ঝগড়া করলে কি হবে ? যে দেশেই যাই, দেখি, উপায় 
নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে । উদ্দেশ্টের দিকে লোকের নজর 
নাই। ঠাকুর এঁটা দেখাতেই এসেছিলেন। “অন্থভূতি”ই 
হচ্ছে সার কথা | হাজার বৎসর গঙ্গান্মান কর্, আর 

হাজার বৎসর নিরমিষ খা_-ওতে যদি আত্মবিকাশের 

সহায়তা ন| হয়, তবে জান্বি, সর্ববেব বৃথা হুল। 
আর, আচারবর্জিত হয়ে যদি কেহ আত্মদ্শন করতে 

* “পাজিতে লেখ। থাকে--এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে, কিন্ত 
পাজিখানা নেঙ্ড়ালে, এক ফোটা! জলও পড়ে না__সেইরূপ, শাস্ত্রে লেখ! 
আছে, “এইরূপ এইরূপ করুলে ঈশ্বর দর্শন হয়? ; তা না করে কেবল শাস্ত্র 
নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কিছুই ফল পাওয়! যায় না ।” 

শ্রীরামকঞ্জদেবের উক্তি । 
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পারে, তবে সেই অনাচারেরই শ্রেষ্ট আচার । তবে 

আত্মদর্শন হলেও; লোকসংস্থিতির জন্য আঁচাঁর কিছু কিছু 

মানা ভাল । মোট কথ! মনকে একনিষ্ঠ কর! চাই । এক 

বিষয়ে নিষ্ঠা হলে--মনের একাগ্রতা! হয় অর্থাৎ মনের 

অন্ত বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয় । 

অনেকের বাহ আচার বা বিধিনিষেধের জালে 

সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিত্তা আর করা হয় না! 

. দিনরাত বিধিনিষেধের গপ্ডির মধ্যে থাকলে, আত্মার 

প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভৃতি 

করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। 

'আচার্ধ্য শঙ্করও বলেছেন, _নিক্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং 
কো বিধিঃ) কো নিষেধঃ?” অতএব, মুলকথা হচ্ছে-_ 
অনুভূতি । উহাই জান্বি, £০৪] ( উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য )) 

মত--পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, 
এইটা জান্বি-_-উন্নতির €69 ( পরীক্ষক; কষ্টিপাথর )। 

কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখবি কম্তি-_ 

সেষে মতের যে পথের লেক হোকনা কেন-তার 

জান্বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তাঁর জান্বি, আত্মান্ভূতির 

দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্ 

হাজার শ্লোক আওড়া, তবু ষদি ত্যাগের ভাব না এসে 

থাকে ত জান্বি, জীবন বৃথা । এই অনুভূতিলাতে তৎপর 

হ, লেগে যা । শান্ত্রটাম্র তঢের পড়লি। বল্ দিকি, 

তাতে হল কি? কেউ টাকার চিস্ত/ করে ধন- 
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দ্বাদশ বল্লী। 

কুবের হয়েছে, তুই না হয় শান্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত 
হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন । পরাবিগ্ঠালাভে বিদ্যা অবিদ্যার 

পারে চলে যা। 

মহাশয় আপনার রুপায় সব বুঝি; কিন্তু কর্মের ফেরে 

ধারণা কত্তে পারি ন!। 

স্বামিজী। কর্ম ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম করে 

শিষ্য। 

এই দেহ পেয়েছিস্, একথা! যদি সত্য হয়--তবে কর্খ- 

দ্বারা কর্ম কেটে, তৃই আবার কেনন! এ দেহেই জীবনুক্ত 
হবি? জান্বি, মুক্তি বা আন্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে 

রয়েছে । জ্ঞানে কর্মের লেশ মাত্র নাই। তবে যারা 

জীবনুক্ত হয়েও কাষ করে, তাঁরা জান্বি, “পরহিতায়” 

কর্ম করে। তার! ভাল মন্দ ফলের দিকে চায় না; 

কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না! 

সংসারাশ্রমে থেকে এরূপ যথার্থ “পরহিতায়” কর্ম করা 

এক প্রকার অসম্ভব জাঁন্বি। সমগ্র হিন্দুশান্ত্রে এ বিষয়ে 
এক জনক রাজার নামই আছে। তোর! কিন্ত এখন 

বছর বছর ছেলের জন্ম দিয়ে, ঘরে ঘরে বিদেহ “জনক” 

হতে চাস্! 

আপনি কৃপা করুন--যাঁহাতে আত্মানুভূতি-লাভ এ 

শরীরেই হয় । 

স্বামিজী। ভয় কি? মনের এীকান্তিকত| থাকলে, আমি 

নিশ্চয় বল্ছিঃ এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকাঁর 

চা । পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ 
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কর্বই কর্ব; এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্নে পড়ে, তা 

কাটাবই কাটাব--এইরূপ দৃঢ় সংস্কল্প। মা, বাপ, 
ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক্, এ দেহ থাকে থাক্, 

যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না 
আমার আত্মদর্শন ঘটে-_এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা 
করেঃ এক মনে আপনার £০৪1]এর ( উদ্দেশ্টের ) দিকে 

অগ্রসর হবার চেষ্টার লামই পুরুষকার। নতুবা অন্য 

পুরুষকার ত পশ্-পক্ষীরাও কর্ছে। মানুষ এ দেহ 

পেয়েছে-_কেবল মাত্র সেই আত্মজ্ঞান লাঁতের জন্য । 
সংসারের সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই শোতে 
গ! ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? 

সকলে ত মর্তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় করতে 

এসেছিস্। মহাঁবীরের ন্যায় অগ্রসর হ। কিছুতেই 

ভ্রক্ষেপ কর্বিনি,। কয়দিনের জন্যই বা শরীর ? কয়দিনের 

জন্যই ব1 স্থথ-ছুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস্, তবে 

ভিতরের আত্মীকে জাগা, আর বল্--আমি অভয় পদ 

পেয়েছি। বল্্--আমি স্নেই আত্মা; যাহাতে আমার 
কাচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা) 
তার পর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই 
মহাবীর্যযপ্রদ নির্ভয়বাণী শুনা-_“তত্বমসি;* পউত্ভিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”। এইটা হলে তবে জান্ব 
যে, তুই যথার্থ ই একগুয়ে বাঙ্গাল। 
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স্থান-_বেলুড় মঠ । 

বর্ষ--১৯০১ গ্রীষ্টান্দ ৷ 

বিষয় 

শ্বামিজীর মূনঃসংযম-_তীহাঁর স্ত্রীমঠ স্থাপনের সংকল্প সম্বন্ধে শিল্বাকে বলা 

এক চিৎসত্ত। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান-_প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোক-- 

দিগ্রের শীশ্বাধিকার কতদূর ছিল-স্ত্রীজাতির সম্মাননা ভিন্ন কোন দেশ ব৷ জাতির 

উন্নতিলাভ অসম্ভব-তস্ত্রোক্ত বামাচারের দূষিত ভাবই বজ্জনীয়; নতুবা স্ত্রীজাতির 

সম্মাননা ও পুজ। প্রশস্ত ও অন্থুষ্ঠেয়--ভাবী স্ত্রীমঠের নিয়মাবলী_& মঠে শিক্ষিত! 

ব্রহ্ষচারিণীদিগের দ্বারা সমাজের কিরূপ প্রভূত কলাণ ₹ইবে--পরব্রন্ষে লি" 

ভেদ নাই ; উহ। কেবল “আমি তুমি'র র!জো বিছামান__অতএব স্ত্রীজাতি বন্ধজ্ঞ| 

হওয়া অনস্তব নহে_বর্তমানে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় অনেক ক্রটি থাকিলেও উহ! 

নিন্দনীয় নহে_ধর্মনকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে--মানবের ভিতর বরদ্ধ- 

বিকাশের সহায়কারী কার্ধ্যই, সৎকার্ধয- বেদান্ত-প্রতিপাছা ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের 

অত্যন্ত অভাব থাকিলেও, তল্লাভে কর্দ্দ গৌণভাচব সহায়ক হয়; কারণ, কর্ম 

ছারাই মানবের চিত্তগুদ্ধি হয় এবং চিত্শুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় ন। 

শনিবার বৈকালে শিশ্া মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর শরীর “তত 

নুস্থ নহে, শিলং পাহাড় হইতে অন্ুস্থ হইয়া, অন্ন দিন হুইল, 

প্রত্যাগমন করিয়াছেন । তাহার পা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরেই 

যেন জলসঞ্চার হুইয়াছে। স্বামিজীর গুরুত্রাতৃগণ সেই জন্য বড়ই 

চিন্তিত হইয়াছেন। বউবাজারের শ্রীযুক্ত মহানন্দ কবিরাজ 

স্বামি্ীকে দেখিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনাননের অন্থরোধে স্বাধিজী 
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স্বার্ম-শিষা-সংবাদ । 

কবিরাী ওবধ খাইতে স্বীকৃত হইয়ঠছেন। আগামী মঙ্গলবার 

হইতে মুন জল বন্ধ করিয়া “বাধা” ওষধ খাইতে হইবে--আজ 
রবিবার । | 

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলঃ+ণ্মহাশিয়। এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! 

তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪1৫ বার করিয়! জল পান করেন, 

এ সময়ে আপনার জল বন্ধ করিয়া ওধধ খাওয়া অসহা হইবে ।” 

স্বামিজী। তুই কি বল্ছিন্? ওষধ খাওয়ার দিন প্রাতে আর জল 

পান কর্ব না বলে দৃঢ় সংকর কর্ব) তার পর, সাধ্যি 

কি, জল আর কের নীচে নাবেন। তখন একুশ দিন 
জল আর নীচে নাব্তে পার্ছেন্ না। শরীরটা ত 

মনেরই খোলন্; মন্ ষ! বল্বে? সেইমত ত ওকে চল্তে 

হবে, তবে আর কি? নিরগ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা 

করতে হল; ওদের ( গুরুভ্রাতাঁদের ) অনুরোধ ত আর 

উপেক্ষা করতে পারিনে। 

বেল! প্রায় ১টা। স্বামিজী উপরেই বসিয়া আছেন। 

শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে, মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, 

তদ্ধিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন । বলিতেছেন,_-প্মাকে 

কেন্দ্স্থানীয়৷ করে গঙ্গার পূর্ববতটে মেয়েদের (দন্ত একটা মঠ স্থাপন 
করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরী হুবে, 
ওপারের মেয়েদের মঠেও তেম্নি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরী 

হবে।” 
শিষ্য । মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পুর্বকালে মেয়েদের অন্য ত 

কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়! যায় না। 
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ত্রয়োদশ বল্লী। 

বৌদ্বযুগেই স্ত্রীমঠের কথা শুন! যায়। কিন্তু উহা হইতে 
কালে নান! ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল; ঘোর 

বামাচারে দেশ পধু্দন্ত হইয়া গিয়াছিল। 

স্বামিজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতট! তফাৎ কেন বে করেছে, 

তা বুঝ! কঠিন। বেদান্তশান্ত্রে ত বলেছে একই চিৎসন্তা 

সর্বভৃতে বিরাজ করছেন। ভোর! মেয়েদের নিন্দাই 

করিস, কিন্য তাদের উন্নতির জন্ত কি করেছিন বল্ 

দখি? স্থৃতি নুতি লিখেঃ নিয়ম নাতিতে বদ্ধ করে 

এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে 70010070101 

106 11080101770 ( পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র) করে 

তুলেছে! মহামায়ার স।ঙ্ষাঙ্ প্রতিম! এই সকল মেয়েদের 

এখন না তুল্লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে? 
শিষ্য! মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মুত্তি। মানুষের 'বধ$- 

পতনের জন্যই যেন উহাদের স্থ্টি হইয়াছে। ভ্ত্রীজাতিই 

মায়া দ্বার ম'নবের জ্ঞানবৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। 

সেই্স্ই বোধ হয় শান্্কার বলেছেন;)-_-উহাদের জ্ঞান- 

ভক্তি কথন হইবে না। ৪ 

স্বামিজী । কোন্ শাস্ত্রে এমন কথ! আছে ধে, মেয়ের ভ্ঞান-ভক্তির 

অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হলে ভট্ুচাষ, 

বামুনর! ব্রাহ্মণেতর জাঁতকে বখন বেদ পাঠের অনধিকারা 

বলে নির্দেশ করলেই সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল 

অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক বুগে, উপনেষদের 

যুগে, দেখ তে পাবি মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃদ্মরণীা 
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শিষ্য । 

স্ত্রীলোকের! ব্রহ্মবিচারে খধিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। 

হাজার বোদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্জবন্ধ্যকে 
ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন । এই সব আদর্শ- 

স্থানীয়! মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, 
তখন এখনই বা মেয়েদের মে অধিকার থাকৃবে না 

কেন? এবার য1 ঘটেছে,.তা আবার অবশ্ঠ ঘটতে 

পারে। [[151075 17196905115611 ( ঘটনাসমূহের 

পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ )। মেয়েদের পূজা করেই 
সব কাত বড় হয়েছে । যে দেশে-_-যে জাতে-_ মেয়েদের 
পূজা নাই, সে দেশ--সে জ্রাত কখনও বড় হতে পারে 

নাই, কন্রিন্কালে পার্বেও না। তোদের জাতের ষে 

এত অধঃপতন ঘটেছে, তাঁর প্রধান কারণ এই সব 
শক্তিমুণ্তির অবমানন! করা ! মনু বলেছেন, “ত্র নার্য্যস্ত 

পুজান্তে ননাস্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্ত ন পুজ্ঞান্তে 

সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিম়্াঃ ॥৮ € মন্্র--৩।৫৬ ) যেখানে 

. স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান 

করে, সে সংসারের--ছে দেশের কখন উন্নতির আশা 
নাই | এইজগ্ঠ এদের আগে তুল্তে হবে--এদের জন্য 
আদশ মঠ স্তাপন করতে হবে। 

মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার 

থিয়েটারে বক্তৃত! দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ 

করিয়াছিলেন। এখন আবার তত্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পৃজার 

সমর্থন করিয়া আপনার কথা আপনিই যে বদলাইতেছেন। 
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স্বামিজী। তন্ত্রের বামাচার মতট। পরিবর্তিত হয়ে এখন যা হয়ে 

শিষ্য । 

দাড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্োক্ত 
মাতৃভাবের অথব! ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করি 

নাই। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তস্ত্ে 
অভিপ্রায় । বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাঁচরিটা 

ঘোর দুষিত,হয়ে উঠেছিল সেই, দূষিত ভাবটা এখনকার 
বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্ 

এ ভাবের দ্বার! 11001011000 (ভাবিত) হয়ে রয়েছে। এ 

সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম-_-এখনও 

তত করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহাবিকাশ 

মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তারই জ্ঞান, ভক্তি, 

বিবেক, বৈরাগ্যার্দি আন্তর-বিকাশে আবার, মানুষকে 

সর্বজ্ঞ, সিদ্ধপংকল্প ব্রহ্গজ্জ করে দিচ্ে-সেই মাতৃ- 

রূপিণীর স্ফৃরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পুক্তা করতে আমি 
কখনই নিবেধ করি নাই । “সৈযা গ্রসন্না বরদা ন্ণাং 

তবতি মুক্তুয়ে”_-এই মহামায়াকে পুঙ্জা, প্রণতি দ্বারা 

প্রসন্ন না করণে পার্লে সাধ্য কি ব্রঙ্গা বিধু পর্যন্ত তার 
হাত ছড়য়ে মুক্ত হয়ে যান? গৃহলগ্মীগণের পুজাকল্পে__ 

তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিগ্তাবিকাশকল্পে এইজন্য মেয়েদের 

মঠ করে যাব। 

আপনার উহ! উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্ত মেয়ে 

কোথা পাইবেন? সমাঞ্জের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের 

্ত্র-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে? 
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স্বামিজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা 

শিষ্যু। 

রয়েছেন। তাদের দিয়ে স্ত্রীমঠ 5910 (আরম্ভ ) করে 

দিয়ে যাব। ভশ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাঁণী” তাদের ০০17021 
8079 ( কেন্রম্বরূপ ) হয়ে বস্বেন। আর গ্রারাম- 

কষ্ণদেবের ভক্তদিগের স্ত্রী-কন্ঠারা উহাতে প্রথমে বাস 

করবে। কারণ? তারা খপ স্ত্র-মঠের উপকারিতা সহজেই 

বুঝতে পার্বে। তাঁর পর, তাদের দেখাদেখি কত 

গেরস্থ এই মহাঁকার্যের সহায় হবে। 

ঠাকুরের ভক্তের। এ কার্যে অবশ্তই যোগ দ্িবেন। কিন্তু 

সাধারণ লোকে এ কার্ষেযর সহায় হইবে বলিয়া! মনে 

হয় না। 

স্বামিজী | জগভের কোন মহত কার্যাই 5:07110৬ (ত্যাগ) 

শিষ্য । 

ভিন্ন হয় নাই । বট গাছের অন্কুর দেখে কে মনে করতে ' 

পারে, কালে উহা ,প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন ত 
এইরূপে মঠ স্থাপন কর্ব। পরে দেখবি, এক আধ 

£265১615110]7 ( পুরুষ ) বাদে এ মঠের কর্ দেশের 

লোক বুঝতে পারবে । এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার 

চেলী হযেছে, এরাই এই কার্যে জীবর্ণপাত করে যাবে। 

তোর! ভয় কাপুরুবতা ছেড়ে এই মহ কাধ্যে সহায় হ। 

আর এই উচ্চ 10:41] (আদর্শ) সকল লোকের সাম্নে 

ধর্। দেখবি, কালে এর প্রায় দেশ উজ্জল হয়ে 

উঠবে। 

মহাশয়, মেয়েদের জন্ত কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, 
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তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই 
উৎসাহ হইতেছে। 

স্বামিজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়। হবে । তাতে 

অবিবাহিত! কুমারীরা৷ থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা 

থাকবে। আর ভক্তিমতী গ্রস্থ্বের মেয়ের মধ্যে মধ্যে 

এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ 

ংঅব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবুদ্ধ সাধুর! দূর থেকে 

্ত্র-মঠের কার্যাভার চালাবে । স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটী 

স্কল থাকবে ; তাতে ধর্ম্মশান্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত) ব্যাকরণ, 

চাই কি-_অল্প বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়। হবে। 

সেলাইয়ের কাব, বান্নাঃ গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং 

শিশুপাঁলনের স্থুল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর; 

অপ, ধ্যান, পূজা এসব ত শিক্ষার 'অঙ্গ থাকবেই । বারা 

বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের 

'অনবন্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পার্বে 

না, তাঁরা এই যঠে দৈনিক ছাত্রীস্বরূপে এসে পড়াশুন! 

করতে পার্বেশ চাই কি, মঠাধাক্ষের অভিমতে মধ্যে 

মধ্যে এখানে থাকতে ও যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। 

মেয়েদের ব্রহ্গচর্্যকল্পে এই মঠে বয়োবুদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা 

ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে । এই মঠে ৫1৭ বৎসর 

শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে 

পার্বে। ঘোগ্যাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হলে 

অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী- 
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শিষ্য। 

ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পার্বে । যার! চিরকুমা রীত্রত 

অবলম্বন কর্বে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও 

প্রচারিক! হয়ে দাড়াবে । এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 

0617095 ( শিক্ষাকেন্দ্র ) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে 

ত্র কর্বে। চরিত্রবতী, ধর্মভাঁবাঁপন্না এরূপ প্রচারিকাদের 

স্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রীমঠের 

ংস্ববে যতদিন থাকবে, ততদ্দিন হষচর্য রক্ষা করা এ 

মঠেরও ভিত্বিস্বরূপ হবে। ধর্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম 

এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্্ম তাদের 

জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে 

তাদের না সম্মান কর্বে-কেই বা! তাদের অবিশ্বাস 

করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত 

হলে তবে ত তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গার 

আবার অদ্যু্থান হবে। দেশাচাঁরের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, 

স্পন্দনহীন হয়ে তোঁদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে 

দাড়িয়েছে, তা এক বার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে 

বুঝতে পারতিস্। মেয়েদের ঁ দুর্দশার জন্য তোরাই 
দায়ী! আবার, দেশের মেয়েদের "পুনরায় জাগিয়ে 

তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বল্চি কাষে 

লেগে যা । কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদ বেদান্ত 

মুখস্থ করে? 
মহাশয়। এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ 

করে, তবে আর তাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন 
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করিয়৷ লেকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে 

ভাল হয় না কি, যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, 

তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না? 

স্বামিজী | তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে 

হবে। তার পর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা! হয় কর্বে। 

বে ক'রে,সংসারী হলেও ্ীরূপে শিক্ষিত! মেয়েরা নিজ 

নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীর পুত্রের 

জননী হবে। কিন্ত স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা 
১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে 

পারবে না_এ নিয়ম রাখতে হবে। 

শিষ্তা। মহাশয়, তাহ! হইলে সমাজে শী সকল মেয়েদের কলঙ্ক 
রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে ন। 

স্বামিজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝ তে 

পারিস্নি। এই সব*বিদ্ষী ও কর্ম্মতৎপরা মেয়েদের 

বরের অতাব হবে না। “দশমে কন্তকাপ্রাপ্তি” মে সব 

বচনে এখন সমাজ চল্ছে নাঁ_চল্বেও ন! । এখনি 

দেখতে পারঁছিস্ নে? , 

শিষ্য । যাহাই বলুন, কিন্য প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা 

ঘোরতর আন্দোলন হইবে। 

স্বামিজী | তা হক ন।, তাতে ভয় কি? সংসাহসে অনুষ্টিত 

সৎকার্যে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে 

উঠবে । যাতে বাধা নাই--প্রতিকুলত! নাই, তাতে 
মানুষকে মৃতাপথে নিয়ে যায়। 9006010ই (বাধা 
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বিদ্ধ অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। 

বুঝেছিস? | 
শিষ্য। আজ্ঞে হা। 

স্বামিজী। পরমব্র্গতন্বে লিঙ্গভেদ নাই। আমরা, “আমি তুমির” 

019170এ ( ভূমিতে ) লিঙ্গভেদটা দেখ তে পাই ; আবার 

মন যত অন্তর্র্থ তে থাকে, ততই শ্রী ভেদভ্ঞানটা চলে 

যায়। শেষে, মন যখন সমরস ব্রহ্মতন্বে ডুবে যায়ঃ 

তখন আর এ স্ত্রী, ও পুরুষ--এই জ্ঞান একেবারেই 
থাকে না। আমরা ঠাকুরের খরূপ গ্রত্যক্দ দেখেছি। 

তই বলি, মেয়ে পুরুষে বাহ ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ 

কোন ভেদ নাই। অতএব পুরুষে যদি ব্রহ্গজ্ঞ হতে 

পারে ত স্ত্রীলোকে তা হতে পারবে না কেন? তাই 
বলছিলুম, মেয়েদের মধো একজনও যদি কালে ব্রঙ্গজ্ঞ 

হন, তবে তার প্রতিষ্ভাতে হাজারো মেরে মান্ুব জেগে 

উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কলাণ হবে! বুঝলি? 

শিষ্য | মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া 

গেল। ? 

স্বামিজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভাসক আম্মতন্ব 
প্রতাক্ষ কর্বিঃ তখন দেখবি, এই ভ্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান 

একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ত্রহ্মরূপিণী 

বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি-ন্ত্রী মাত্রেই মাতৃ- 

'ভাব__তা ষেজাতির যেরপ স্ত্রীলোকই হক ন! কেন! 

দেখেছি কিনা ।_তাই এত করে তোদের প্ররূপ 
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ত্রয়োদশ বল্লী। 

হতে বলি ও মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে 

তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তৰে 

ত কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জল 
হবে-_বিগ্যা, জ্ঞান) শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। 

আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়) বিপরীত ফল ফলিতেছে 

বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু আধটু পড়িতে ও 
সেমিজ গাউন্ পরিতেই শিখেছে, কিন্তু ত্যাগ, সংযম, 

তপস্ত ব্রহ্মচ্যাদি ব্রন্মবিগ্ভালাভের উপযোগী বিষয়ে 

কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাই- 

তেছে না। 

স্বামিজী। গরথম প্রথম অমন্টা হয়ে থাকে । দেশে নুতন 1409র 

( ভাবের ) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক এ ভাব 

ঠিক ঠিক্ গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে 
যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্ত 

যাঁর! ধুন! প্রচলিত ষৎমামান্ স্ত্রী শিক্ষার জন্তও প্রথম 
উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ 

আছে? তবে কি জানিস? শিক্ষাই বলিস্ আর দীক্ষাই 

বলিম্ভ- ধর্মহীন হলে তাতে গলদ্ থাকৃবেই' থাক্বে। 

এখন ধর্মকে 001006 ( কেন্দ্র ) করে রেখে স্ত্রী-শিক্ষার 

প্রচার করতে হবে । ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষা! 99০০900819 

(গৌণ ) হবে। ধর্্মশিক্ষাঃ চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যযব্রতোদ্যাপন 

এই জন্য শিক্ষার দরকার । বর্তমানক[লে এ পর্য্যন্ত ভারতে 

যেক্ত্রা-শিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটটাকেই 5৩০০- 
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শিষ্য | 

191 (গৌণ) করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই 
যেসব দোষের কথা বল্লি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু 

তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্? সংস্কারকের! নিজে 

্্ধজ্ঞ না হয়ে ্ত্রী-শিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই 
তাদের এরূপ বে-চালে পা পড়েছে। সকল সংকার্য্ের 
প্রবর্তককেই অভীগ্পিত কাধ্যানুষঠানের পূর্বে কঠোর 
তপস্তাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়! চাই । নতুব। তার কাষে 
গলদ্ বেরোবেই । বুঝলি? 

আন্তে হা। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা 

মেয়ের কেবল নভেল্ নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; 

পুর্ববন্গে কিন্ত মেয়েরা শিক্ষতা হুইয়াও নানা ব্রতের 
অনুষ্ঠান করে। এদেশে এরূপ করে কি? 

স্বামিজী। ভাল ষন্দ সব দেশে সব জাতের ভিতর রয়েছে। আমাদের 

কাধ্য হচ্ছে-__নিজ্ের জীবনে ভাল কাধ করে লোকের 

সামনে 9১:91101)19 র্ দৃষ্টান্ত ) ধরা । 00100) 

(নিন্দাবাদ ) করে কোন কার্য সফল হয় না। কেবল 

লোক হটে যায়। যেযা বলে বলুক, কাকেও ০০117৪- 

110. ( বিরুদ্ধ তর্ক করে পরাস্ত করতে চেষ্টা ) কর্বি 

নি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাঁবিঃ তাইতেই দোষ 

থাকবে__সর্বারস্তা হি দোষেণ ধৃমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ”-- 

আগুন থাকলেই ধুম উঠবে। কিন্তু তাই বলে কি 

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকৃতে হবে? যতটা পারিস্, ভাল 

কাধ করে যেতে হবে। 
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ত্রয়োদশ বল্লী। 

শিষ্য। ভাল কাষটা কি। 

স্বামিজী । যাতে ব্রক্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কায। সব 
কার্ধ্যই প্রত্যক্ষ না হক, পরোক্ষভাবে--আত্মতন্ব- 
বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে, খধিপ্রচ- 

লিত পথে চল্লে এ আত্মজ্ঞান শীগগির ফুটে বেরোয়। 

আর, যাঁকে শান্্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দেশ করেছেন, 

সেগুলি করলে আয্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম- 
জন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোঁচে না । কিন্তু সর্ববদেশে 

সর্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্ঠস্তাবী। কারণ, আত্মাই 
জীবের প্রকৃত শ্বূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে 

পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই 
করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস্?--সে তোর সঙ্গে 

থাকৃবেই। 

শিষ্য । কিন্তু মহাশয়, আচার্ধ্য শঙ্করেরু মতে কর্্মও জ্ঞানের পরিপক্থী 

_জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়কে তিনি. বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন । 

তএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে ? 

স্বামিজী | আচার্য্য শঙ্কর, এরূপ বলে আবার জ্ঞানবিকাশকলে 

কর্্মকে* আপেক্ষিক সহায়কারী, এবং স্বশুদ্ধির উপায় 

বলে নির্দেশ করেছেন । তবে শুদ্ধ জ্ঞানে, কর্ণের 

অনুপ্রবেশও নাই-_ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি 

প্রতিবাদ করছিনে। ক্রিয়া? কর্তা ও কন্মবোধ যত কাল 

ষান্ুষের থাকবে, ততকাল সাধ্যি কি, সে কার্য না 

করে বসে থাকে ? অতএব কর্্মই যখন জীবের স্বভাব 
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স্বামি-শিষ্যু-সংবাদ । 

হয়ে দাড়াচ্ছে, তখন যে সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশ- 

কল্পে সহায়কারী হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্ম 
মাত্রই ত্রমাত্মক-__-একথ! পারমার্থিকরূপে বথার্থ হলেও) 

ব্যবহারকল্পে কর্মের বিশেষ উপযোগিত্ব আছে। তুই 
বথন আত্মতত্ব প্রত)ক্ষ কর্বি, তথন কর্ম করা বান! 

কর! তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাড়াবে । সেই অবস্থায় তুই যা 

কর্বি, তাই সৎ কর্ম হবে। তাতে জীবের- জগতের 
কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের 

তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর 

[191 (মতলব ) এঁটে কর্ম্ম করতে হবে না। বুঝলি? 

শিষধা। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি 

স্থন্দর মীমাংসা । 

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামিজী 
শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিলেন। শিষ্যও স্বামিজীর 

পাদপন্মে প্রণত হইয়! যাইবার পূর্বে করষোড়ে বলিল, “মহাশয়, 
আপনার ন্েহাশীর্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রন্মজ্ঞান অপরোক্ষ 

হয়|” স্বামিজী শিষোর মন্তকে হাত দিয়া বলিলেন “ভয় কি 

বাবা? 'তোরা কি আর এ জগতের লোক--ন! গেরস্থ না 

সন্ন্যাসী--এই এক নুতন ঢং |” 
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চ্ত্দর্দস্ণ অলী । 

স্থান _বেলুড় মঠ। 

বর্ষ--১৯০)১ গ্রীষ্টাব । 

বিষয়, 

স্বামিজীর ইন্দ্রিয়সংযম, শিব্যপ্রেম, রন্ধনকুশলত ও অনাধরণ মেধা-_রায় 
গুণাকর ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুস্দন দত্ত সম্বন্ধে তাহার মতামত । 

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ । স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের বিশেষ 
অনুরোধে স্বামিজী আজ ৫।৭ দিন যাবৎ কবিরাজী ওষধ খাইতে- 
ছেন। এ ওষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ । ছুগ্ধমাত্র পান করিয়া, 
তৃষ্ণা! নিবারণ করিতে হইতেছে । | 

শিব্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। স্বামিজী যে খরূপ ওষধ 
থাইতেছেন, তাহা সে ইতিপূর্ব্বে শুনে, নাই। আসিবার কালে 
একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে ! মাছ দেখিয়া 
স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন,_-“আজও মাছ আন্তে হয়? 
একে আজ রবিবার; তাবু উপর স্বামিজী অনুস্থ--শুধু ছুধ খেয়ে 
আজ ৫1৭ দিন তগ্রছেন।” শিষ্য অগ্রস্তত হইয়া, নীচে" মাছ 
ফেলিয়া, স্বামিজীর পাদপগ্র-দর্শন-মানসে উপরে গেল। স্বামিজী 
শিশ্যাকে দেখিয়া! সন্মেহে বলিলেন; _“এসেছিস্? ভালই হয়েছে; 
তোর কথাই ভাবৃছিলুম |” 
শিষ্য। শুনিলাম,_শুধু ছুধ মাত্র পান করিয়া নাকি আব্দ পাঁচ 

সাত দিন আছেন? 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

্বামিজী। হা, নিরঞ্জনের একান্ত নির্বন্ধাতিশয়ে কবিরাজী ওঁষধ 

ও থেতে হল। ওদের কথ] ত এড়াতে গারিনে । 

শিষ্য । আপনি ত ঘণ্টায় পাঁচ বার জল পান করিতেন; কেমন 
করিয়া একেবারে উহা! ত্যাগ করিলেন? 

স্বামিজী। যখন শুন্লুম--এই গওঁষধধ খেলে জল খেতে পাব না, 
তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প কর্লুম--জল খাব না. এখন আর 

জলের কথা মনেও আসে না। | 
শিষ্য। ওষধে রোগের উপশম হইতেছে ত? 

শ্বামিজী। “উপকার”, “অপকার' জানি না। গুরুভাইদের আজ্ঞা 
পালন করে যাচ্ছি। 

শিষ্য। দেশী কবিরাঁজী ওষধ) বোধ হয়, আমাদের শরীরের 
পক্ষে সমধিক উপযোগী । 

স্বামিজী। আমার মত কিন্তু একজন 501017060 ( বর্তমান 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ ) চিকিৎদকের হাতে মরাও 

ভাল 5 7,9%1078.0 ( হাতুড়ে ), যার! বর্তমান 30191)০9- 

এর (শারীর বিজ্ঞানের ) কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে 

পাজি পুথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ছিল্ ছুড়ছে, 
- তারা যদি ছুচারটা রোগী আরাম করেও থাকে, তবু. 

তাদের হাতে আরোগ্য লাভ আশ! করা কিছু নয়। 

এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে। এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামি- 

ভ্রীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য একট! বড় মাছ ঠাকুরের 

'ভোগের অন্ত আনিয়াছে, কিন্ত আজ রবিবার, কি কর! যাইবে। 

' স্বামিজী.বলিলেন/--“চল্ঃ কেমন মাছ দেখ বো।” 
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চতুর্দশ বল্লী। 

অনন্তর স্বামিজী একট! গরম জামা পরিলেন ও দীর্ঘ একগাছা 

যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আদিলেন। যাছ দেখিয়া 

স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করিয়৷ বলিলেন,_-“আজই উত্তম করে মাছ 

রেধে ঠাকুরকে ভোগ দে ।” শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান 

কালে ৬কালামাতার প্রপাদী মাছ, মাংসও রবিবারে থাইতেন না, 

ও সেজন্য মঠে রবিবারে ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেওয়া হইত না । স্বামী 

প্রেমানন্দ তব কথা ন্ররণ করাইয়া স্তাহাকে বলিলেন,__“রবিবারে 

ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।” তছ্ত্তরে স্বামিলী বলিলেন,__ 

“তক্তের আনীত দ্রবো শনিবার, রবিবার নাই । ভোগ দিগে যা।” 

স্বামী প্রেষানন্দ, আর ওজর আপত্তি না করিয়! স্বামিজীর আঙ্গা 

শিরোধার্ধয করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও ঠ/কুরকে মত্ত 

ভোগ দেওয়া স্থির হইল। 
মাছ কাটা হইলে, ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া 

দিয়!) স্বামিজী ইংরেজী ধরণে রাধিবেন বলিয়া কতকট! মাছ 

নিজে চাহিয়। লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে 
বলিয়া মঠের মকলে রাঁধিবার সংকল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ 

করিলেওঃ কোন কথা ন! শুনিয়া ছুধ, ভার্মিমেলি, দধি প্রভৃতি 

দিয়া চারি পাঁচ প্রুকারে এঁ মাছ রাধিয়৷ ফেলিলেন। 'ধেসাদ 
পাইবার সময় স্বামিজী, এ সকঙ্গ মাছের তরকারী আনিয়া, শিষ্যকে 

বলিলেন,__“বাঞ্চাল মত্স্তযপ্রিয় । দেখ. দেখিঃ কেমন রানা হয়েছে ।” 

প্র কথা বলিয়া তিনি এ সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ 

করিয়া, শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ 

পরে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কেমন হয়েছে?” শিষ্য 
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বলিল,_-“এমন কখনও খাই নাই।” তাহার প্রতি স্বামিজীর 
অপার দয়ার কথা ম্মরণ করিয়াই, তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! 

ভার্মিসেলি-_শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই । উহা! কি পদার্থ, জানিবার 

জন জিজ্ঞাসা করায়, স্বামিজী বলিলেন,__“ওগুলি বিলিতি কেঁচে।। 

আমি লগ্ন থেকে শুকিয়ে এনেছি।” মঠের সন্যাসিগণ সকলে 
হাসিয়া! উঠিলেন ) শিষ্য রহস্ত বুঝিতে না পাঁরিয়৷ অপ্রতিভ হইয়া 
বসিয়া রহিল। | 

কবিরাজী ওষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়!, স্বামি- 

জীর এখন আহার নাই এবং নিজ্রা্দেবী তাহাকে বহুকাল হইল 
একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন ; কিন্ত এই অনাহার অনিদ্রাতেও 

শ্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল, মঠে নূতন 

[7709 01091028019. 91108017108 কেনা হইয়াছে । নুতন ঝকৃ- 

ঝকে বইগুলি দেখিয়া; শিষ্য স্বামিজীকে বলিল; “এত বই এক 

জীবনে পড়া ছূর্ঘট |” শিষ্য তখন জানেন! যে, স্বামিজী এ 

বইগুলির দশ থণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়! শেষ করিয়া একাদশ থগ্ডখানি 

পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। 

স্বাসিজী। কি বল্ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা 
জিজ্ঞাসা! কর্-_-সব বলে দেব। . 

শিষ্য অবাক হইয়! জিজ্ঞাস! করিল*--“আপনি কি এই বইগুলি 

সব পড়িয়াছেন ?” 

স্বামিজী। না পড়লে কি বল্ছি? 
অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া, শিষ্য এ সকল পুস্তক হইতে 

বাছিয়! বাছিয়। কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। 
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আশ্চর্যের বিষয়, _স্বামিজী এ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম ত 

বলিলেনই-_তাহার উপর স্থানে স্থানে এ পুস্তকের ভাষা পর্য্য্ত 
উদ্ধত করিয়৷ বলিতে লাগিলেন ! শিষ্য &ঁ বৃহৎ দশ থণ্ড পুস্তকের 
প্রত্যেকখানি হইতেই ছুই একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং 

_ স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া, অবাক হইয়৷ বইগলি 
তুলিয়া রাখিয়া বলিল,_+*ইহা! মানুষের শক্তি নয়!” 

স্বামিজী। দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পাঁলন ঠিক ঠিক কর্তে 
পার্লে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়-_শ্রুতিধর, 

স্থৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের 

সব ধ্বংস হয়ে গেল। 

শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্ধ্য রক্ষার 
ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির কখনই স্ফুরণ সম্তবে না। 
আরও কিছু চাই। 

উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না । 

অনন্তর স্বামিজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয় সকলের বিচার ও 
সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন । অন্তরে অন্তরে এ দিদ্ধাস্ত- 
গুলি প্রবেশ করাইযু! দিবার জন্তই যেন আজ তিনি এগুলি'্ীরূপ 
বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এইরূপ কথাবার্তী 
চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রন্মানন্ব, স্বামীজির ঘরে প্রবেশ করিয়া 

'শিষ্কে বলিলেন+ “তুই ত বেশ! স্বামিজীর অন্ুস্থ শরীর-_ 
কোথায় গল্প সল্প করে স্বামিজীর মন প্রফুল্ল রাখ.বি, তা না-_তুই 
কিনা এর সব জটিল কথা তুলে স্বামিজীকে বকাচ্চিস্!” শিষ্য 
'অপ্রস্তত হুইয়া আপনার ভ্রম বুবিতে পারিল। কিত্ স্বামিজী 
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ব্রহ্ধানন্দ মহারাজকে বলিলেন,-_-“নে, রেখে দে; তোদের কবিরজী 

নিয়ম্ ফিয়ম--এরা আমার সন্তান, এদের সহ্ুপদেশ দিতে দিতে 

আমার দেহটা যায় ত বয়ে গেল।” শিষ্য কিন্ত অতঃপর আর কোন 

দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া, বাঙ্গালদেশীয় কথ লইয়া, হাদি তামাস! 

করিতে লাগিল। স্বামিজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্তে যোগ দিলেন । 

কিছুকাল এইরূপে কাঁটিবার পর, বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের 

স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। শী বিষয়ের অন্ন স্বল্প যাহা মনে 

আছে, তাহাই এখানে দিতেছি। প্রথম হইতে স্বামিজী 

ভারতচন্ত্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন। 

এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহসংস্কারাদি 

লইয়াও নানরূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ- 

প্রচলন-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্নীলতাপুর্ণ কাব্যাদি 

বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই 

বলিয়া, অভিমত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন।_-“ছেলেদের হাতে 

এঁ সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।” পরে মাইকেল 

মধুন্ুদন দত্তের কথা তুলিয়া! বলিলেন" একটা অদ্ভুত €917185 
(মনব্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। , মেঘনাদবধের মত 

দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গাল! ভাষাতে ত নাই-ই ; সমগ্র ইউরোপেও অমন 

একখান! কাব্য ইদ্দানীং পাওয়া ভুল ভ ।” 

শিষ্য বলিল,__“কিন্ত মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় 

ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়।” 

্বামিজ। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন কর্লেই, তোরা! 

তাকে তাড়৷ করিন্। আগে ভাল করে দেখ১ লোকটা কি 
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বল্ছে; তা না--যাই কিছু আগেকার যত না হল অমনি 
দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য 
যা তোদের বাঙ্গাল! ভাষার মুকুটমণি--তাকে অপদস্থ 

করতে কিনা ছুচো বধ কাব্য লেখা হল! তাযত 

পারিস্ লেখ, নাঃ তাতে কি? সেই নেঘনাদবধ কাব্য 

এখনও হিমাঁচলের ন্যায় অটলভাবে দাড়িয়ে আছে। 

কিন্ত তার খু'ঁতি ধর্তেই ধার! ব্যস্ত ছিলেন, সে সব 
০1100দের ( সমালোচকদিগের ) মত ও লেখাগুলো 

কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্ষিনী 

ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন-_-তা সাধারণে কি 

বুঝবে? এই যে জি,সি,* কেমন নূতন ছন্দে কত 

চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখ ছে, তা নিয়েও 
তোঁদের অতিবুদ্ধি পঞ্ডিতগণ কত ০11010159 ( সমা- 

লোচনা ) কচ্ছে-দোষ ধরছে! জি, সি, কি তাতে 

জ্রক্ষেপ করে? পরে লোক এঁ নকল পুস্তক ৪1011201919 

( আদর ) কর্বে। 

এইরূপে মাইকেলের কথ! হইতে হইতে তিনি বলিলন;-_. 

প্যা) নীচে লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধখানা নিয়ে আয়।” শিষ্য 

'মঠের লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধ লইয়া আসিলে, বলিলেন+_- 
“পড় দিকি--কেমন পড়তে জানিস্?” 

শিষ্য বই খুলিয়! প্রথম সর্গের খানিকটা সাধামত পড়িতে 

_* বামিসী মহাকবি ৬গিরিশ্ন্্র ঘোষ মহাশয়কে জি, সি, বলিয়া 
ডাকিতেন। 
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লাগিল। কিন্তু পড়া স্বািজীর মনোমত না' হওয়ায়, তিনি এ 

অংশটা পড়িয়! দেখাইয়া) শিষ্যকে পুনরায় উহ! পড়িতে বলিলেন । 

শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য হইল দেখিয়া, প্রসনমুখে 

জিজ্ঞাসা করিলেন,_ণ“বল্ দিকি--এই কাব্যের কোন অংশটা 
সর্বোৎকৃষ্ট ?” 

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়! নির্বাক হইয়৷ রহিয়াছে দেখিয়া, 

স্বামিজী বলিলেন,_-প্যেখানে ইন্দ্রটজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, 

মন্দোদরী শোকে মুহামানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কর্ছে, 

কিন্তু রাবণ পুক্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলেঃমহাবীরের 

তায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প-_ প্রতিহিংসা! ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভূলে 
যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোম্ুখ-_সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পন! ! 

«যা হবার হক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুল্ৰ না? এতে ছনিয়া 

থাক্, আর যাক্-__এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে 

অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের এ অংশ লিখেছিলেন |৮ 

এই বলিয়া! স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগি- 

লেন। স্বামিজীর সেই বারদর্পগ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিষ্যের 

হৃদয়ে জলস্ত জাগরক রহিয়াছে। ্ 
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সএওচ্স্ণ ঙ্থনী | 

স্থান_বেলুড় মঠ । 

বর্ষ ১৯৬১। ১ 

বিষয় 

আত্মা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ ভাহাঁর অন্মভূতি সহজে হয় না! কেন-__ 
অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া! জ্ঞানের প্রকাশ হইলে, জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্নাদি 
আর উঠে না-_শ্বামিজীর ধ্যান-তন্ময়ত| | 

স্বামিজীর এখনও একটু অস্তথুখ আছে। কবিরাজী ওষধে 

অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাবধি শুধু হুধ পান করিয়া থাকায়, 
স্বামিজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকাস্তি ফুটিয়! বাহির হইতেছে 

এবং তাহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হুইয়াছে। 

আজ ছুদিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামিজীর 

সেবা করিতেছে । আজ অমাবস্তা | শিষ্য নির্ভয়ানন্দ স্বামীর সহিত 

ভাগাতাগি করিয়া স্বামিজীর রাব্রিসেবার ভার লইরে, স্থির 
হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। 

স্বামিজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাস! করিল+__ 

মহাশয়। যে আত্মা সর্ববগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাঁগুতে অনুস্যত ও 

জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়! তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাহার 

অশ্ুভূতি হয় না কেন? 

স্বামিজী । তোর যে চোক আছে, তা কি তুই জানিস? যখন 
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ব্বামি-শিষ্-সংবাদ । 

কেহ চোঁকের কথা বলে, তখন “আমার চোঁক আছে? 

বলে কতকট] ধারণা হয়; আবার চোকে বালি পড়ে 

যখন চোক কর্ কর্ করে, তথন চোক যে আছে? তা 

ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম 
এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শান্ত 

বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণ! হয় বটে, কিন্ত যখন 

সংসারের তীব্র শোকছুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় 

ব্যথিত হয়ঃ যখন মাত্মীয় স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে 

অবলম্বনশৃন্স জ্ঞান করে, যখন ভাবি জীবনের ছুরতিক্রম- 

ণীয় ছুর্ভেগ্ক অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি 

জীব এই আত্মার দর্শনে উন্ুখ হয়। হুঃখ-_-আত্মজ্ঞানের 

অনুকূল, এইজন্ঠ | কিন্ত ধারণা থাক! চাই। ছুঃথ 

পেতে পেতে কুকুর বেরালের মত যারা মরে, তারা কি 

আর মানুষ ? মানুষ হচ্ছে সেই-_যে এই সুখছুঃখের ঘন্- 

প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে এ সকলকে নশ্বর 

ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব- 

, জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা! যত নিকটে 
হয়, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে 

অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তার সন্ধান পায় 

না। কিন্ত সমনস্ক শান্ত ও জিতেক্দ্রিয় বিচারশীল জীব, 

বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ কর্তে কর্তে: 

কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত 

হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং “আমিই 
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শিষ্য । 

পঞ্চদশ বল্লী। 

সেই আত্মা”_/ণতত্বমসি শ্বেতকেতো” প্রভৃতি বেদের 
মহাঁবাক্দকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি? 

আজ্ঞ! হা! । কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখ কষ্ট তাড়নার মধ্য 

দিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা কেন? স্থষ্টি না হইলেই 
ত বেশছিল। আমর! সকলেই ত এককালে ব্রন্ষে 

বর্তমান ছিলাম। ব্রঙ্জের এইরূপ সিশ্যক্ষাই বা কেন? 

আর এই দ্বন্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের 

এই জন্ম-মরণ-সম্কুল পথে গতাঁগতিই ব৷ কেন? 
স্বামিজী। লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে । কিন্ত নেশা 

খন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভূল বলে বুঝতে 

পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অক্ঞান-বিলসিত 
সি ফষ্টি যা কিছু দেখছিন্, সেটা তোর মাতাল 

অবস্থার কথা ; নেশা ছুটে গেলে, তোর এ সব প্রশ্নই 
থাকৃবে না। 

শিষ্য । মহাশয়, তবে কি ৃষ্টি-স্থিত্যাদি কিছুই নাই? 
স্বামিজ। থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 

“আমি আমি” কচ্ছিস্, ততক্ষণ এ সবই আছে, আর 

যখন তুই বিদেহ, আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ব-তখন তোর 

পক্ষে এ সব কিছু থাঁক্বে না; স্থষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি 

আছে কি না-_এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে 

না। তখন তোকে বল্্তে হবে__ 

কক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ। 

অধুনৈব ময় দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদভূতম্ ॥ 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

শিষ্য । জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকলে, ' “কুত্র লীনমিদং 

জঅগৎ* কথাই বা কিরূপে বল! যেতে পারে? 
স্বামিজী। ভাষায় এী ভাবটা প্রকাশ করতে বুঝতে হচ্ছে, তাই 

এরূপ বল! হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধি- 

কার নাই, সেই অবস্থাটাভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে 

গ্রন্থকার চেষ্টা কর্ছেম, তাই জগ্ৎ কথাটা যে নিঃশেষ 

মিথ্যা, সেটা এইরূপে ব্যবহারিকরূপে বলেছেই ? পার- 

মার্থিক সত! জগতের নাই; সে কেবল মাত্র "অবাড. 

মনসোগচরম্” ব্রদ্দের আছে। বল্, তোর আর কি 

বল্বার আছে। আজ তোর তর্ক নিরম্ত করে দেবে! । 

ঠাকুর ঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই 

ঠাকুরঘরে চলিলেন । শিষ্য স্বামিজীর ঘরেই বসিয়া রহিল। দেখিয়া 

স্বামিজী বলিলেন, “ঠাকুরঘরে গেলিনি ?” 

শিষ্য। আমার এখাঁনে থাকিতেই ভাল লাঁগিতেছে। 

স্বামিজী। তবে থাক্। 

কিছুকাল পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়! বলিল।__ 
“আজ অযাবন্তাঃ আধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ 

কালীপুজার দিন ।” 
স্বামিজী শিষ্যের এ কথায় কিছু না বলিয়া, জানাল! দিয়! পূর্ববা- 

কাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, “দেখ ছিস্, 
অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা! !” বলিয়া, সেই গভীর 

তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়! দাড়াইয়া 

'রুহিলেন। এখন সকলই নিস্তব্ধ ; কেবল দুরে ঠাকুরঘরে তক্তগণ- 
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পঞ্চদশ বলী। ৷ 

পঠিত শ্রীরামরষ্ণস্তব মাত্র শিত্ের কর্ণগোচর হইতেছে । শ্বামি- 
জীর এই অনৃষ্টপূর্ধ গাস্তীর্ধ্য এবং গাঢ় তিমিরাবগুঠনে বহিঃপ্রকৃতির 

নিস্তব স্থিরভাব দেখিয়া শিষ্তের মন একপ্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল 
হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামিজী আস্তে 
আস্তে গাহিতে লাগিলেন,__“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে 
অরূপ-রাশি” ইত্যাদি। 

গীত সাঙ্গ হইলে, '্বামিজী ঘরে প্রবেশ করিয়! উপবিষ্ট হইলেন 

এবং মধ্যে মধ্যে “মা” “মা” “কালী” কালী” বলিতে লাগিলেন। 

ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামিজীর আক্ত। 

পালনের জন্য সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে । 

স্বামিজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়! শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, 
তিনি যেন কোন এক দূরদেশে এখনও অবস্থান করিতেছেন। 
চঞ্চল শিষ্য তাহার এ প্রকার ভাব দেখিয়া গীড়িত হুইয়। বলিল।-_ 

“মহাশয়, এইবার কথাবার্তা কুন ।” 

স্বামিজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃছু হাসিতে হাসিতে 
তাহাকে বলিলেন, প্ধার লীলা! এত মধুর, সেই আত্মাৰ সৌন্দর্য্য ও 

গাস্তীব্য কত দূর, বল্ দিকি ?” শিষ্য তখনও তাহার সেই দূর দূর 
ভাব সম্যক অপঠাত হয় নাই দেখিয়া বলিল, “মহাশয়, ও সব 
কথায় এখন আর দরকার নাই) কেনই বা আজ আপনাকে 

অমাবন্য। ও কালীপুজার কথা বলিলাম--সেই অবধি আপনার যেন 
কেমন একট! পরিবর্তন হইয়া গেল।” 

স্বামিজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন;-_ 

“কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্তামা সুধা-তরঙ্গি ণী” ইত্যাদি! 
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গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন, “এই কাঁলীই লীলারপী 

বন্ধ। ঠাকুরের কথা, “দাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব+-_ 

গুনিস্ নি?” 

শিষ্য । আজ্ঞে হা । ূ 

স্বামিজী | এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজা কর্ব ! রঘুনন্দন 

বলেছেন, “নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমং*__ 

এবার তাই কর্ব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে 

হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে-_. 

মহাবার হবে। নিরানন্দেঃ ছুঃখেঃ প্রলয়ে, মহালয়ে, 

মায়ের ছেলে নিক হয়ে থাকবে। 
এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা 

বাজিল। স্বামিজী শুনিয়া বলিলেন,--“ষ! নীচে প্রসাদ 

পেয়ে শীগগির আসিস্। শিষ্য নীচে গেল। 
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নলোড়স্শ আল্লী। 

স্থান__বেলুড় মঠ। 

বর্ষ--১৯০১। 

বিষয়ু , 

অভিপ্রায়ান্্যায়ী কাধ্য অগ্রসর হইতেছে ন! দেখিয়া, স্বামিজীর চিত্তে অব- 

সাদ__বর্তমান কালে দেশে কিরূপ আদর্শের আদর হওয়। কল্যাণকর-_মহা- 

বীরের আদর্শ- দেশে বীরের কঠোরপ্রাণতার উপযেগী সকল বিষয়ের আদর 

প্রচলন করিতে হইবে-_সকল প্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে-_স্ব।মি- 

জীর বাকের অদ্ভুত শক্তির দৃষ্টান্ত- লোককে শিক্ষ! দিবার জন্য শিষ্যকে 

উৎসাহিত করা-__সকলের মুক্তি না $ইলে ব্যক্তির মুক্তি নাই, এই মতের 

আলোচনা! ও প্রতিবাদ- ধারাবাহিক কল্যাণ-চিন্ত। দ্বার জগতের কল 

কর! । 

্বামিজী আজকাল মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর তত 

সুস্থ নহে; তবে সকাল সন্ধ্যায় বেড়ীইতে বাহির হন। শিষ্য আজ 

শনিবার মঠে আসিয়াছে । স্বামিজীর পাঁদপদ্মে প্রণত হইয়া, 

তাহার শারীরিক কুশলবাঁর্তা জিজ্ঞাস! করিতেছে। 

স্বামিজী | এ শরীরের ত এই অবস্থা। তোরা ত কেহই আমার 
কার্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস্ না। আমি একা! 

কি কর্ব বল্? বাঙ্গল দেশের মাটিতে এবার এই 

শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশীকাজ 

কর্ণ চল্্তে পারে? তোর! সব এখানে আপিন 

১২৭ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ | 

শুদ্ধাধার, তোরা যদি আমার এই সব কার্ধো সহায় 

না হস ত আমি একা কি কর্ব বল্? 

শিষ্য । মহাশয়, এই সকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার 

পশ্চাতে ঠীড়ইয়। রহিয়াছেন--আমার মনে হয় 

আপনার কার্য্যে ইহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন 

--তথাচ আপনি ঘ্ কথা বলিতেছেন কেন ? 

স্বমিজী। কি জানিস্? আনি চাই__4১,1)8170 ০ 5০817 

7361159] (একদল জোয়ান বাঙ্গালির ছেলে ), এরাই 

দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে 
সর্বত্যাগী এবং আক্তান্ুব্ত্তী যুবকগণের উপরেই আমার 
ভবিষ্যৎ ভরসা । আমার 1968 (ভাব) সকল যারা 

জম071 ০০ (জীবনে পরিণত ) করে আপনাদের ও 

দেশের কল্যাণ সাধন করতে জীবনপাত করতে পার্বে। 

নতুবা দলে দলে কত ছেলে আস্ছে ও আসবে । তাদের 

মুখের ভাব তমোপ্ুর্ণ_হৃদয় উদ্ভামশূন্ত-_-শরীর অপটু-_ 

মন সাহ্সশূন্) । এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার 
মত শ্রদ্ধাবান দশবারটী ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তা 

ও চেষ্টা নৃতন পথে চালনা করে দিতে পারি । 

শিক্কা। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, 

ইহাদের ভিতর খ্ররূপ স্বভাববিশিষ্ট কাকেও কি 
দেখিতে পাইতেছেন না ? 

স্বামিজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ 

বাবেকরে ফেলেছে; কেউ বা সংসারের মান বশ, 
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শিষ্য । 

বোড়শ বল্লী । 

ধন উপাজ্জনের চেষ্টাতে বিকিয়ে গিয়েছে; কারও 

বা শরীর অপটু। তার পর, বাকী অধিকাংশই উচ্চ 
ভংব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিভে 

সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও ত কার্যযক্ষেত্রে সে সকল 

এখনও বিকাশ করতে পাচ্ছিম্ না । এই সব কারণে 

মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়) মনে হয়ঃ দৈব- 

বিডম্বনে শরার ধারণ করে কোন কাজই করে বেতে 

পানুম্ না । অবপ্ত এখপও একেবারে হতাশ হই নি; 

কারণ, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই সব ছেলেদের ভিতর 
থেকেই কাঁলে মহা মহাধন্মুবীর, কর্দরবার বেরুতে পারে 

_বাঁরা ভবিব্যতে আম 101 (ভাব) নিন্নে কা 

করবে। 

আম।র মনে হয়, আপনার উদার ভাবনকল, সকলকেই 

একদিন না৷ একদিন লইতে হইবে । এটা আমার দৃঢ় 
ধারণা । কারণ, স্গঈ দেখিতে পাইঠে'ছ--সকল দিকে 

সকল বিধয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্ত। গ্রবাহ 

ছুটিয়াছে !--কি,জীবসেবা, কি দেশকলাণব্রত, কি 

ব্রঙ্মবিদ্ভা-চচ্চ, কি ব্রঙ্মচয্য-_সর্জরহ আপনার “ভাব 

গ্রবেশ করিরাঃউহাদের ভিতর একট! অভিনবত্ব আনিয়া 

দিয়াছে! আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম 

প্রকান্তে করিয়, আবার কেহ বা আপনার নামটা 

গোপন করিয়! নিজেদের নামে আপনার এ ভাব ও মতই 

সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে। 

১৭২৯ 



স্বামি-শিব্য-সংবাদ । 

স্বামিজী। আমার নাম না করলে, তাতে কি আর আসে যায়? 

আমার 1002 (ভাব ) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী 

হয়েও শতকর। নিরেনব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে 
পড়ে | £781770--010906 1551 11797)10 001019 

111700-_যশাকাজ্ষাই উচ্চান্তঃকরণের শেষ দুর্ববলতা__ 
পড়েছিস্ না? একেবারে ফলকামনাশৃন্ত হয়ে কাষ 

করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ_-লোকে ছুই ত বল্বেই। 

কিন্ত 10৩1 ( উচ্চাদর্শ ) সম্নে রেখে আমাদের সিঙ্গির 

ভ কাজ করে যেতে হবে; তাতে, “নিন্দন্ত নীতি- 

নিপুণাঃ যদি বা স্তবন্থ'-_পপ্ডতিত ব্যক্তির! নিন্দা! বা স্ততি 

যাহাই করুক । 

। 'আমাদের পক্ষে এখন কিরাপ আদর্শ গ্রহণ কর! উচিত? 

স্ামভী | মহাবীরের চরিজ্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে 

হবে। দেখনা; রামের আজ্ঞায় সাগর ভির্গিয়ে চলে 

গেল 1 জীবন-মরণে দ্ুক্পাত নাই--মহাজিতেন্দ্রিয 

মহাবুদ্ধিমান্! দাহঠভাবের এ মহা আদর্শে তোদের 

নীবন গঠিত করতে হবে। এরূপ হলেই অন্যান্ত ভাবের 

শ্দুরণ, কালে আপনা আপনি হযে বাবে। দিধাশুন্য 

'হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচধ্য রক্ষা--এই হচ্ছে 
5০৫০1 01 900৫০১৯ (কৃতী হবার একমাত্র গৃড়োপায়); 

নান্ঃ পন্থা বিছ্যতেহয়নায় (অবলম্বন কর্বার আর. 

দ্বিতীয় পথ নহি )। হনুয়ানের একদিকে যেমন সেবা- 
ভাব--অগ্তদিকে তেমনি দ্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম। 

পে ঠ স্. 
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যোড়শ বলী। 

রামের .হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে 

না! রামসেব৷ ভিন্ন অন্ত সকল বিষয়ে উপেক্ষা ব্রন 
শিবত্ব লাভে পর্য্যত্ত উপেক্ষা ! শুধু রঘুনাথের আদেশ- 
পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! এরূপ একা গ্রনিষ্ঠ 

হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ষ ঝ্ষ 

করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একেত এই 9১97010170 

( পেটরোগা ) রোগীর দল--তাতে অত লাফালে 

ঝপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার 

অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে 

পড়েছে । দেশে দেশে গ্ীয়ে গাঁয়ে-_যেখানে যাবি, 

দেখবি, খোল্ করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি 

দেশে তৈরী হয় না?--তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে 
না? শী সব গুরুগম্তীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা । 
ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষ বাজন) শুদ্তন, শুনে, কীর্তন 

নে শুনে, দেশট। যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর 

চেয়ে আর কি অধঃপাঁতে যাবে ?--কবিকল্পনাও এ ছবি 

আকৃতে হার মেনে যায়! ভমরু শিক্ষা বাজাতে হবে,ঢাঁকে 
্রহ্মরত্র্তালের ছুন্দুভিনা'দ তুল্্তে হবে;“মহাবীর” “মহাবীর, 

ধ্বনিতে এবং “হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শবে দিগেেশ কম্পিত 
করতে হবে। যে মব 170510এ ( গীতবাগ্ধে) মানুষের 

৯০ £981)1769 (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ ) উদ্দীপিত 

করে, সে সকল কিছুদিনের অন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। 

খেয়াল টগ্পা বন্ধ করে, পদ গান শুনতে লোককে 

১৩১ 



স্বামি-শিষ্য-লংবাদ 

গা 

শিষ্য । 

স্বামিজী। 

অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্ছে দেশটার 

প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর 

মহাপ্রাণত। আন্তে হবে। এইরূপ 191621 10110% 

( আদর্শের অনুসরণ ) কর্লেঃ তবে এখন জীবের কল্যাণ 

দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ ভাবে চরিত্র গঠন 
করতে পারিস তা হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোরু 

এরূপ করতে শিখ বে । কিন্তু দেখিস, 10০71 (এ আদর্শ) 

থেকে কথন “ঘন এক পা হটিস নি! কখন হীনসাহস 

হবিনি। থেতে ওতে পর্তে, গ্রইতে বাজাতে, ভোগে 

রোগে। কেবলই সত্সাহসেহে পরিচয় দিবি। তবে ত 

মহাশক্তির কৃপা হবে। 

মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হানসাহস হইয়া পড়ি। 

তখন এরূপ ভাব বি--“আমি কার সন্তান ?-তাঁর 

কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি- হীন সাহস 1” 

হীন বুদ্ধি, হীন দাহসের মাথায় লাথি মেরে? “আমি 
বীধ্যবান- আমি মেধাবান্--আমি ব্রহ্গবিৎ--আমি 

প্রন্তাবান্” বল্তে বল্তে ছড়িয়ে উঠব। “আমি 

অমুকের চেলা-_-কামকাঁঞ্চনজিৎ ঠ:কুরের সঙ্গীর সঙ্গী, 

এইপ্রপ অভিমাঁন খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। 
& অভিমান বার নাই, তাঁর ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। 

রামপ্রসাদের গান শুনিম নি? তিনি বল্তেন--“এ 

সংসারে রি কারে, রাজা যাঁর মা মহেশ্বরী।” এইরূপ 

অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হলে 
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আর হীনবুদ্ধি-_হীনসাহস নিকটে 'মাসবে না। কখনও 

মনে হ্র্বলতা আস্তে দিবিনি। মহাবীরকে শ্রণ 

করবি--মহামায়াকে ন্মরণ করবি । দেখ বি, সব ছূর্বলতা 

--সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাঁবে। 

এরূপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে 'আসিলেন। মঠের 

বন্ৃত প্রাঙ্গণে যে মামগাছ আছে, 'তাহারই তলায় একখানা 
ক্যাম্পথাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন ; অগ্ঠও (খানে আসিয়া 

পশ্চিমান্তে উপবেশন করিলেন ! তাহার নয়নে মহাবীরের 'ভাব যেন 

তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে ' উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শি্যকে, 

উপস্থিত সন্যাসী ও ব্রক্মচারিগণকে দ্রেখাইয়া, বলিতে ল।গিলেন”__ 

“এই যে প্রতাক্ষ ব্রহ্ম । একে উপেক্ষা করে মারা অন্য বিষয়ে 

মন দেয় ধিক তাঁদের । করামলকবৎ এই যে ব্রঙ্গ! দেখতে 

পাচ্ছি নে ?-__এই-__এই 1” 

এমন হৃদয়স্পর্শি-ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই 

উপস্থিত সকলে “চিত্রার্পিতী'রস্ত ইবাঁবতন্থে” 1__সহসা গভীর ধ্যানে 

মগ্ন। কাহারও সুখে কথাটা নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গ। 

হইতে কমগুলু করিয়া জল ছইয়! ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। 

তাহাকে দেখিয়া স্বামিজী “এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ধ-_এই প্রতাক্ষ ব্রহ্ম” 

বলিতে লাঁগিলেন। শ্রী কথা শুনিয়া তাহারও তখন হাতের 

কমগুলু হাঁতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একট! মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন 

হইয়া তিনিও তথনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন ! এইরূপে প্রায় 

১৫ মিনিট গত হইলে, শ্বামিজ' প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়! 

বলিলেন; “যা, এখন ঠাফুরপুজীয় য!।” স্বামী প্রেমানন্দের তবে 

১৩৩ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 

চেতন! হয়! ক্রমে কলের মনই আবার “আমি আমার” রাজ্যে 

নামিয়। আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্যে গমন করিল। 

সেদিনের সেইদৃশ্ত শিষ্বা ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে 
না। স্বামিজীর কপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন 

অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল ! এই ঘটনার 

সাক্ষিরূপে বেলুড়মঠের সন্যাসিগণ এখনও বর্তমান রহিয়াছেন । 
স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপস্থিত 

সকলেই বিশ্রিত হইয়াছিলেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি সকলের মনগুলি 
ষেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। 

সেই শুভদিনের অন্ুধ্যান করিয়! শিষ্য এখন" 'আবিষ্ট 

হইয়া পড়ে এবং তাঁহার মনে হয়-_পৃজ্যপাঁদ-আচাধ্য-রুপায় ব্রদ্ম- 
ভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও এক দিন ঘটিয়াছে। 

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন 

করিলেন। বাইতে যাইতে শিষ্কে বলিলেন, “দেখলি, আজ 

কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এর। মব ঠাকুরের 

সন্তান কিনা, বল্বামাত্র এদের তখনি তথনি অনুভূতি হয়ে গেল 1” 

শিষ্য | মহাশয় আমাদের মত লোকের মনও বখন নির্বিবিষয় 

হইয়া! গিয়াছিল» তখন গুদের ক।কথ!। আনন্দে 

আমার স্বদয় যেন ফাটিয়া বাইতেছিল ! এখন কিন্তু 

এ ভাবের আর কিছুই মনে নাই-_যেন স্বপ্রবৎ হইয়া 
গিয়াছে । 

স্বামিজী। সব কালে হয়ে ষাবে। এখন কাষ কর। এই 

মহামোহগ্রন্ত জীবসমুছের কল্যাণের জন্দ কোন কাৰে 
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লেগে য1। দেখবি ওসব আপনি আপনি হয়ে যাবে। 

শিষ্য । মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়--সে সামর্থ্যও 

নাই। শাস্ত্রে বলে, _-ণগহনা কর্মণো গতি 1% 

স্বামিজী। তোর কি ভাঁল লাগে? 

" শিষ্য। আপনার মত সর্বশাস্ত্ার্থৰণীর সঙ্গে বাস ও তব্ববিচার 

॥ করিব; আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বার! এ শরীরেই 

ব্রহ্মতত্ব প্রত্যঙ্গ করিব । এ ছাড়া কোন বিষয়েই 'আমার 

উৎসাহ হয় না । বোধ হয়ঃ যেন 'অগ্গ কিছু করিবার 

সামর্থ্যও আম।তে নাই । 

স্বামিজী । ভাল লাগে ত তাই করে বা,। আর, তোর সব শান্তর 

সিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, চা হলেই অনেকের 

উপকার হাবে। শ্রাঁর বতদিন 'আঁছেং ততাঁদন কাষ 

ন। করে ত কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং বে 

কার্যে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিৎ। তোর 

নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় নিদ্ধান্তবাক্যে অনেক 

বিবিদিনুর উপকার হতে পারে । এ সব লিপিবদ্ধ করে 

ফা? এতে অনেকের উপকার হতে পারে। 

শিষ্য । অগ্রে জামারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব ঠাকুর 

বলিতেন যে,-_প্চাঁপরাঁস্ না পাইলে; কেহ কাহারও 
কথ! লয় না ।” 

স্বামিজী। তুই যে সব সাধনা 'ও বিচারের 902৫ (অবস্থা ) 

দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস্ঃ। জগতে এমন লোক অনেক 

থাকৃতে পারে, যারা এ 508£6€এ (অবস্থায়) পড়ে 
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আছে; এ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পার্ছে না। 

তোর ০9২1091121000 € অনুভূতি ) ও বিচার-প্রণালী 

লিপিবদ্ধ হলে, তাঁদেরও ত উপকার হবে। মঠে সাধুদের 
সঙ্গে যে সব “চচ্” করিস্, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করে রাঁখ লে, অনেকের উপকার হতে পারে। 

শিষ্য। আপনি যখন শাজ্ঞ! করিতেছেন। তখন এ বিষয়ে চেষ্টা 

করিব। 

স্থামিজী। যে সাধন ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় 
না__মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় নাঁ_ 

কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুবকে বাহির হতে সহায়তা 

করে না, এমন সাধন-ভজ্ঞনে ফল কি? তুই বুঝি মনে 

করিস্, একটা জীবের বন্ধন থাঁকৃতে তোর মুক্তি আছে? 
যত কালে-_যৃত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছেঃ তত কাল 

তোকেও জন্ম নিতে হবে-তাঁকে সাহায্য করিতে, 

তাকে ব্র্গান্ভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই 
অঙ্গ | এইজগ্ুই পরার্থে কর্ম । তোর স্্ী-পুত্রকে আপনার 

জেনে তুই বেমন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করিস্, 

প্রতি জীবে যখন তোর এরূপ টান্ হবে, তখন বুঝ বো 
তোর ভিতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন-1701 ৪. 1000611 

1)৩1০7০ ( এক মুহূর্ত পুর্বে নহে ), জাঁতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে 

এই সর্ধাপ্দীন মঙ্গলকাঁমনা জাগরিত হলে। তবে বুঝ বো 

তুই 10০41এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস। 

শিষ্য । এটা ত মহাশয় ভয়ানক কথা--সকনের মুক্তি না হইলে 
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ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও ত এমন অদ্ভূত 

সিদ্ধান্ত শুনি নাই ! 

প্লামিজী। এক ০1:35 (শ্রেণীর ) বেদান্তবাদীদের এরূপ মত 

আছে--তারা বলেন._“ব্য্টিগত মুক্তি-মুক্তির যথার্থ 

স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি ।” অবশ্য, এ 

মতের দোষৃগুণ যথেষ্ট দেখান মাইতে পারে। 

বেদান্তি-মতে বাট্টিভাবই ত বন্ধনের কাঁরণ। সেই 

উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকম্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া 

প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশৃণ্ঠ হইলে-_নির্ব্বিষয় 
হইলে-_ প্রত্যক্ষ চিন্ময় আমার বন্ধন থাকিবে কিরূপে ? 

যাহার জীবজগতাঁদি বোঁধ থাকে, তাহার মনে হইতে 

পারে__-সকলের মুক্তি না হইলে, তাহার মুক্তি নাই। 

কিন্ শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ- 

ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর 

শগতই বা কোথায় ?--কিছুই থাকে না! তাহার 

মুক্তিতন্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না। 

দ্বামিজী। হাঃ তুই য| খল্ছিস্, তাহাই অধিকাংশ বেদাস্তবাদীর 

শিষা। 

সিদ্ধান্ত । উহা! নির্দোষও বটে। উহাতে ব্যক্তিগত ঘুক্তি 
অবরুদ্ধ হয় ন!। কিন্তু যে মনে করে, আমি আব্রহ্ম 

জগংটাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তাঁর 

মহাঁপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ দেখি । 

মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাক্ত্র- 

বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

স্বামিজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্য যনে 

কোন বিষয় ইতিপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়৷ বোধ হইল। কিছুক্ষণ 

পরে বলিয়! উঠিলেন,_“ওরে। আমাদের কি কথা হচ্ছিল 1”__- 

ষেন পূর্বের সকল কথা ভূলির! গিয়াছেন ! শিষ্য এ বিষয়ের অন্ত- 

ক্রুরণ করাইয়! দেওয়ায়, স্বামিজী বলিলেন, “দিন বাত ব্রহ্ম বিয়য়ের 

অনুধ্যান কর্বি। একান্তমনে ধান কর্বি। আর ব্যথানকালে 

হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান কর্বি-__না হয় মনে যনে 

তাববি,_-“জীবের-_জগতের উপকার হ+ক্্”--“সকলের দৃষ্টি ব্রহ্ধা- 

বগাহী হ'ক্” এরূপ ধারাবাহিক চিন্তা-তরঙ্গের দ্বারাই জগতের 

উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা উহা 

কাধ্যই হকৃ-ার চিস্তাই হ'কৃ। তোর চিস্তাতরঙ্গের প্রভাবে 

হয় ত আমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে ।” 

শিব্য। মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্ব্বিষয় হয়। তদ্বিবয়ে 

আমাকে আশীর্বাদ-করুন--এই জন্মেই যেন তাহ! হয়। 

স্বামিজী ৷ ত। হবে বই কি। এঁকাস্তিকতা থাকলে, নিশ্চয় হবে । 

শিষ্য। আপনি মনকে একান্তিক করিয়। দিতে পারেন; 

আপনার সে শক্তি আছে, আঁমি জানি। আমাকে 

এরূপ করিয়! দিন্, ইহাই প্রার্থনা । 
এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিষাসহ স্বামিজী মঠে আসিয়। 

উপস্থিত হইলেন । তখন দশমীর চন্দে মঠের উদ্যান যেন প্রত 

রজতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। শিষ্য উল্লসিত-গ্রাণে স্বামিজীর 

পশ্চাতে পশ্চাতে মঠ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে 

লাগিল। স্বামিজী উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন । 
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হনপ্তচ্গপ্ণ ল্তনী। 

স্থান__বেলুড়। 

বর্ষ--১৯০১ খুষ্টাঞ্ 

বিময়* 

মঠ সম্বন্ধে নৈঠিক হিন্দুদিগের পূর্ববধারণা _মঠে ৬ছুর্গোৎনব ও এ ধারণার 

নিবৃত্তি--নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর একালীঘটি দর্শন ও এ স্থানের উদার 

ভাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ-_ন্বামিজীর স্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেবদেবীর পূজ। করাট। 

ভাবিবার বিমর-_মহাপুরুষ ধর্মনরক্ষার নিমিত্তউ,জন্ম পরিগ্রহ করেন _দেবদেবীর 

পূজ! অকর্তব্য বিবেটন| করিলে স্বামিজী কথনই এরূপ করিতেন ন1-্বামিজীর 

্যায় দর্ববগুণসম্পন্ন ব্রন্গজ্ঞ মহাপুরুষ এ যুগে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই. 
তীহার প্রদর্শিত পথে অগ্রনর হইলেই দেশের ও জীবের গ্রুবকলাণ । 

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্টিক হিন্দুগণের মধো 

অনেকে মঠের আচার-বাবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন । 

বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার নিষ্ঠা 

সর্বথা প্রতিপালিত হয় নাঃ এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাচ-বিচাঁর নাই 

_ প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়! নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং 

শী কথায় বিশ্বাসী হইয়া শান্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দনাম্ধারী, ইতর ভর 
অনেকে তখন সর্ধত্যাগী সন্যাসিগণের কার্যাকলাপের অধথা 

'নিন্দাবাদ করিত। চল্তি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই 
নানারূপ ঠা্্রী তামাস! করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক 
অশ্লীল কুৎসা অবতারণ। করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামিজীর অমলধবল 
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ধামি-শিধ্-সংবাদ। 

চরিত্র আলোচনাতেও কুঠিত হইত না। নৌকায় করিয়! মঠে 

আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে এরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে 

শ্ুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামিজী কখন কখন ধী সকল সমালোচন 

সনিয়া বলিতেন্, “হস্তী চলে বাজার্মে, কুত্তা ভুকে হাজার। 

সাধুন্কো ছুর্ভাব নহি, ষব-নিন্দে সংসার ।* কখনও বলিতেন, ' 

“দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে 

প্রাচীনপন্তাবলম্বিগণের অভ্রার্ান প্রকৃতির নিয়ম । জগতের ধর্ম 

সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত্তে হইয়াছে ।” আবার 

কথনও বলিতেন “0০:5০001101 ( অন্যায় অত্যাচান্ ) না হইলে 

লগতের হিতকর ভাঁবগুলি সমাজের 'অন্ত্তলে সহজে প্রবেশ করিতে 

পারে ন!1৮ সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে 

ত্বমিজী তাহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন_ 

কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না_-বা! তাহার পদাশ্রিত 

গৃহী ও সন্নাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে 

বলিতেন, “ফলা'ভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন উহার ফল 

নিশ্চয়ই ফল্বে |” ন্বামিজীর শ্রীমুখে একথাও সর্বদাই শুনা বাইত, 

«“ন হি কল্যাণরুৎ কশ্চিৎ হুর্গীতিং তাত গচ্ছতি |” 

হিন্দুমমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামিজীর লীলাবসানের 

পূর্ব্বে কিরূপে অন্তহিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ 
হইতেছে । ১৯০১ গ্রীষ্টাব্বের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে 

'আসিয়াছে। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন,_ওরে, এক 

থানা রঘুনন্দের “অগ্রাবিংশতি-তন্ব শীগৃগির আমার জন্য নিয়ে 

নাস্বি।” 
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সপ্তদশ বলী । 

শিষ্য আচ্ছা, মহাশয় ;) কিন্তু বঘুনন্দনের স্বৃতি-যাহাকে " 

কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ 

করিয়া থাকে? তাহা লইয়। আপনি কি করিবেন ? 

স্বামিজী। কেন? রথুনন্দন তর্দানীস্তন কালের একজন দ্রিগ্গজ 

শিষ্য। 

পণ্ডিত ছিলেন-_ প্রাচীন স্বৃতিসকল, সংগ্রহ করে হিন্দুর 

দেশকালোপযোগী নিতানৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ 

করে গেছেন'। সমস্ত বাঁনালা 'দেশ ত তাঁর অন্ুশাসনেই, 

আজকান চন্ছে। তবে তত্কৃত হিন্দুজীখনের গরভাঁধাঁন 

হতে "্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ 

উত্পীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রত্ীবে- খেতে-শুভে -অন্য 

সকল বিষয়ের ত কথাই নাই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে 

বদ্ধ কর্তে প্রয়াস পেয়েছিলেন । সময়ের পরিবর্তনে 

সে বন্ধন বহুকালস্থায়ী হতে পারলে না। সর্বদেশে, 

সর্বকালে, ক্রিয়াক1৩ও-_স্মাজের আচার-প্রণালা 

সর্বদাই পরিবন্তিত হয়ে ধায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই 

পরিবপ্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পারিব, 

ক্রিয়াকাঁগু ক্রমেই পরিব্তিত হয়ে গেছে। কিন্ত উপ-. 

নিষদেরু জ্ঞানপ্রকরণ আজ পধ্যস্তও একভাবে রয়েছে । 

তবে তার 11716110101975 (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে 

এইমাত্র । ঠা 

আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন ? 

স্বামিজী। এবার মঠে ছুর্গোৎমব কর্বার ইচ্ছে হচ্ছে । যণি খরচার 

সন্কুলন হয় ত, মহামায়ার পুজো কর্ব। তাই ছুর্গোৎসব- 
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অপু 

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

বিধি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে 
যখন অস্বি, তখন এ পুথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে 
আস্বি। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা । 

পর রবিবারে শিষ্য রথুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি-তত্ব ক্রয় করিয়া . 

স্বামিজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল; গ্রন্থথানি আজিও মঠেখ 
লাইব্রেরীতে রহিয়াছে | স্বামিজী পুস্তকথানি পাইয়৷ বড়ই খুসী 
হইলেন, এবং এ দিন হইতে উহা! পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া 81৫ 

দিনেই গ্রন্থথানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষোর 
সঙ্গে সপ্তাহাস্তে দেখা হইবার পর বলিলেন” "তোর দত্ত রঘু- 
নন্দনের স্থৃতিথানি সব পড়ে ফেলেছি । যদি পারি ত এবার মার 

পুজা কর্ব। রঘুনন্বন বলেছেন, “নবম্যাং পুজয়েৎ দেবীং কৃত 
রুধিরকর্দমম্চ__মার ইচ্ছ! হয় ত তাও কর্ব।” 

শিষ্যের সহিত স্বামিজীর উপরোক্ত কথাগুলি ৬পৃজার ছুই 
তিন মাস পূর্বে হয়। পরে শ্রী সপ্তন্ধে আর কোন কথাই 
মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। পরস্ত তাহার এ সময়ের 
চালচলন দেখিয়! শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি প্র সম্বন্ধে আর 
কিছুই ভাবেন লাই। পুজার ১০১২ দিন পূর্ব পর্যন্তও মঠে যে 
প্রতিমা আনয়ন করিয়া এ বৎসর পুজ! হইবে, একথার কোন 

আলোচনা বা পুজা সম্বন্ধে কোন আয়োজন শিষ্য মঠে দেখিতে 

পায় নাই। স্বামিজীর জনৈক গুরুভ্রাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে 
দেখেন যে মা দশভূজ! গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিক্ 
হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন ! পরদিন প্রাতে স্বামিজী মঠের 
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সকলের নিকট পূজ! করিবার সঙ্ষল্প প্রকাশ করিলে, তিনিও তাহার 
নিকট স্বীয় স্বপ্রবৃত্বান্ত প্রকাশ করিলেন । স্বামিত্বীও তাহাতে 

আননিত হইয়া বলিলেন”--"যেরপে হক, এবারে মঠে পুজা 
করতেই হবে।” তখন পুজ! করা স্থির হইল, এবং এঁ দিনই 

_ শ্রকথানা নৌক। ভাড়া করিয়া স্বা'মিজী, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী 

ক্লষ্ণলাল বাগ্বাজারে চলিয়া আসিলেন ; অভিপ্রায়-_বাগ্বাজারে 

অবস্থিত শ্রীরামরুষ্ততক্তজননী শ্রীণ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃষ্ণলাল 
্রঙ্ষচারীকে পাঠা ইয়া, এ বিবয়ে তাহার অনুমতি প্রার্থন৷ করা এবং 

তাহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া এঁ পূজা! সম্পন্ন হইবে, ইহা জ্ঞাপন 
করা। কারণ, সর্ধবত্যাগী সন্নযসীদ্িগের কোনরূপ পুজ। ব৷ ক্রিয়া 

"সঙ্কল্প” করিয়া) করিবার অধিকার নাই। 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণা স্বীকৃত হইলেন এবং মঠের পুজা! তাহারই 

নামে “সঙ্কল্লিত” হইবে, স্থির হইল! স্বামিজীও এজন্য বিশেষ 
আনন্দিত হইলেন এবং শী দিনেই কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না 
দিয় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামিজীর পূজা করিবার কথা 
সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ এ কথা শুনিয়া, 

এঁ বিষয়ে আনন্দে যোগদান করিলেন । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরে পুজৌপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল। 
কষ্ণলাল ব্রহ্মচারী পুজক হইবেন, স্থির হুইল। স্বামী রামকৃষ্টা- 
নন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র 'ভট্টাার্ধ্য মহাশয় 
তন্ত্রধারক-পদ্দে ব্রতী হইলেন । মঠে আনন্দ ধরে না । যে জমিতে 
এখন ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব হয়,সেই জমির উত্তর ধারে মণ্ডপ 

নির্মিত হইল । ষ্ঠির বোধনের ছুই এক দিন পুর্বে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়া- 
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নন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচাব্রিগণ নৌকা করিয়া মায়ের প্রতিমা মঠে 
লইয়া আসিনেন। ঠাকুরঘরে নীচের তলায় মায়ের মুভ্তিধানি আনিয়া 
রাখিবামাত্র, যেন আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল-- অবিশ্রান্ত বান্রিবর্ষণ 

হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিম৷ নির্ধিপ্রে মঠে পহুছিয়াছে, এখন 

জল হইলেও কোন ক্ষতি নাই-_ভাবিয়া, স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইলেন। 

এদিকে স্বামী ব্রদ্মানন্দের যত্রে মঠ দ্রব্যসম্তারে পরিপূর্ণ 

পুজোপকরণেরও কিছুমাত্র ক্রাট নাই-দেখিয়!, শ্বামিজী স্বামী- 
ব্রহ্ধানন্দ গ্রত্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন । মঠের দক্ষিণের 

বাগানবাটীধা(নি--বাহ। পুর্বে নালাম্বরবাবুর ছিল? একমাসের 

জন্য ভাড়া করিয়! পুজার পুর্বদিন হইতে অ্রীমাতাঠাকুরাণীকে 

আনিরা রাখা হইল। অধিধাসের সান্ধ্যপুজ্ঞা স্বামিজীর সমাধি- 

মন্দিরের সন্থুখস্থ বিমুলে সম্পর হইল। তিনি এ বিনববৃক্ষমূলে 
বসিয়া, পুর্বে একদিন যে গান গ্াহিয়াছিণেন-_“বিন্ববৃক্ষমূলে 

পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন”-_ইত্যাদি। 
তাহা এতদিনে 'অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ হইল। 

ঝেঞামাত।ঠাকুরাণর অনুমতি লইয়! ব্রঞ্ণটারা কষ্জলাল মহারাজ 

সপ্তমীর দিনে পুঙজকের আসনে উপবেশন, করিলেন। কৌ লাগ্রণী 
তন্ত্মন্ত্রক্োবিদ ঈশ্বরচণ্র ভট্টাচাধ্য মহাশয়ও অউ্রমাতাঠাকুরাণার 
আদেশে স্থরগুরু বৃহস্পতির শ্ায় তন্ত্রধারকের আমন গ্রহণ 

করিলেন। খথাশান্ত্র মায়ের পুজা নির্বাহিত হইল। কেবল 

শ্ীপ্রামাতাঠাকুরাণার অনভিমত বলিয়া; মঠে পশুবলিদান হইল ন|। 

বলির অন্ুকল্পে চিনির নৈধেছ্ভ ও স্তঃপীর্কত মিষ্টাননের রাশি 
প্রতিমার উভয়পার্থে শোভা পাইতে লগিল। 
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গরীব ছুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরি- 
তোষ করিয়া ভোজন করান এই পুজার প্রধান অর্জরূপে পরি- 

গণিত হ্ইয়াছিল। এতত্ব্যতীত বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার 
পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্ণপপ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা! 

হইয়াছিল এবং তাহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়া” 
ছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাহাদের পুর্বববিদ্বেষ বিদুরিত হইয়া! 
ধারণ! জন্মে যে, মঠের সন্নযাসীর! যথার্থ হিন্দুসন্যাসী। 

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনব্রয়ব্যাপী মহোৎসব- 

কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ-- 

গঙ্গার পরপারে প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। ঢাক-চোলের 

রুদ্রতালে কলনাদদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। “দীয়তাং 

নীয়তাং ভূজ্যতাম্”--কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের মুখে এ 

তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পুজায় 
সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামিজীর 

স্কল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য্যসম্পাদক, 
সে পূজা যে অছিন্ত্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! দিনত্রয়- 
ব্যাপী পুজা নির্বিস্নে সম্পন্ন হইল। গরীব-ছুঃখীর ভোজন তৃপ্তিহ্চক 
কলরবে মঠ তিন ছ্ষিন পরিপূর্ণ হইল। 

মহাষ্মীর পূর্ব রাত্রে স্বামিজীর অর হইয্লাছিল। সে জন্য তিনি 
পর দিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই কিন্তু সন্ধিক্ষণে 

উঠিয়া! জবাবিব্বদলে মহাঁমায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিয়া, স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । নবমীর দিন তিনি 

সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকষ্চদেব নবমীরাত্রে যে সকল গান 
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গাহিতেন, তাহার ছই একটা স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন? মঠে 

সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল। 

নবমীর দিন পুজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞ 
দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফৌটা! ধারণ এবং সঙ্কল্িত পুজা 

' সমাধা করিয়া, স্বামিজীর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। . 

দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসজ্জন কর। 

হইল; এবং তৎপরদিন শ্রীগ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজী প্রমুখ 
সন্নযাসিগণকে "আশীর্বাদ কৰিয়াঃ বাগবাজারে পূর্বাবাসে প্রত্যাগমন 

করিলেন। 

ছুর্গোৎসবের পর স্বামিজী মঠে শ্রীত্রলক্মী ও শ্তামা-পুজাও 
প্রতিমা আনাইয়, এ বৎসর যথাশাস্ত্র নির্বাহিত করেন। এ 

পূজাতেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধীরক এবং 
কৃষ্ণলাল মহারাজ পৃঁজক ছিলেন । 

শ্তামাপুজান্তে স্বামিজীর, জননী মঠে একদিন বলিয়৷ পাঠান 

যে, বনুপূর্বেব স্বামিজীর বাল্যকালে তিনি এক সময়ে “মানত” 

করিয়াছিলেন যে, একদিন স্বামিজীকে সঙ্গে ল্য়৷ কালীঘাটে গিকা 

মহামায়ার পূজা দিবেন, উহা পূর্ণ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । 
. জননীর নির্বন্ধাতিশয়ে স্বামিজী অগ্রহায়ণ দাসের শেষভাগে 

শরীর অনুস্থ হইয়৷ পড়িলেও, একদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। 

ধ্ীদিনে কালীঘাটে পূজা দিয়! মঠে ফিরিয়া আসিবার সময়ে 

শিষ্োর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং কি ভাবে তথায় পুজাদি 
দেন) তাহা শিষ্যকে বলিতে বলিতে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 

তাহাই এক্ষণে এস্থলে লিপিলন্ক হইল। 
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সপ্তদশ বল্ী।. 

ছেলেবেলায় স্বামিজীর একবার বড় অন্থথ করে। অ্থন তাহার 

জননী “মানত” করেন ষে, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলে, কালীঘাটে 

তাহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পুজা দিবেন ও গ্রীষন্দিরে 
তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়। লইয়া আসিবেন। এ “মানতের* 
কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। ইদানীং স্বামিজীর 

শরীর অনুস্থ হওয়ায়, তাহার গর্ভধারিণীর খু কথ! ন্ররণ হয় এবং 

তাঁহাকে এ কথা বলিয়া কালীঘাটে লইয়৷ যাঁন। কানীঘাটে 

যাইয়া স্বামিজী কালী-গঙ্গায় নান করিয়া, মাতার আর্দেশে আর্ডর- 

বন্ধে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীস্ীকালী- 

মাতার পাদপন্সের সম্মুথে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে 
মন্দির হইতে বাহির হইয়া, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে 
নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্থে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া, নিজেই হোম 

করেন। অমিত-বলবান্ তেজস্বী সন্ন্যাসীর সে যজ্ঞসম্পান দর্শন 
করিতে, মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। শিষ্যের 

বন্ধু, কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি 
শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, 

ী যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন । জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ 

স্বতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামিজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার তায 

প্রতীয়মান হুইয়াছিলেন বলিয়া! গিরীন্ত্রবাবু এ ঘটন!, আজিও বর্ণন 
করিয়৷ থাকেন। সে যাহ! হউক, ঘটনাটা শিষ্যকে পূর্ববোক্তভাবে 
শুনাইয়। স্বামিজী পরিশেষে বলিলেন;_-পকালীঘাটে এখনও কেমন 

উদ্ধার ভাব দেখ লুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত “বিবেকানন্ধ' 

বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

ঘন নাই, বরং পরম-সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পুজা 
করতে সাহায্য করেছিলেন ।” 

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পূজা- 
পদ্ধতির প্রতি আস্তরিক ও বাহা বহুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

যাহার! তাহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ 
করেন, এই পুজানুষ্টান প্রভৃতি তীহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার 

বিষয় । “আহি শান্তরমর্যযাদা নষ্ট করিতে আসি নাই-_পূর্ণ করিতেই 
আসিয়াছি”--ণু 19989 0017)08 10 101]91] 21)0 1001 10 099- 

(০৮*-_উক্তিটার সফলতা স্বামিজী এঁরূপে নিজ জীবনে বনুধা 

প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদাস্তকেশরী শ্রশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত- 

নির্ধোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই- _ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া 
নানা স্তব স্ততি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামিৰীও তদ্রপ সত্য ও 

কর্তব্য বুঝিয়াই পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানসকলের দ্বার! হিন্দুধর্মের প্রতি 
বহুমান প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন । রূপে গুণে, বিচ্ভায়) বাগ্সিতায়, 

শান্ত্রব্যাখ্যায়। লোক-কল্যাণ-কামনায়) সাধনায় ও জিতেক্্রিয়তায়, 

স্বামিজীর তুল্য সর্বজ্ঞ সর্ববদর্শী মহাপুরুষ, বর্তমান শতাব্দীতে আর 
কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতে ভক্ষ্যিৎ বংশাবলী ইহ! 

ক্রমে বুঝিতে পারিবে । তাহার জঙ্গলাভ করিয়৷ আমর! ধন্য ও 
মুগ্ধ হুইয়াছি বলিয়াই, এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার ও 

তদদাদর্শে জীবন গঠন করিবার অন্য জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতের 

যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি । জ্ঞানে শঙ্কর, সহদয়তায় 

বুদ্ধ, তক্তিতে নারদ? ব্রহ্গজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহল্পতি, রূপে 
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সপ্তদশ বল্লী। 

কামদেব, সাহসে 'অর্জুন, এবং শাস্্জ্ঞানে নর স্বামিজীর 
সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্বতোমুখী প্রতিভা- 

সম্পনন শ্রীস্বামিজীর জীবনই যে বর্তমান যুগে আদর্শরপে একমাত্র 
অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এই মহাসমন্বয়াচা্যের 

' সূর্বমতসমঞ্জস! ব্রহ্ধবিদ্তার তমোনাশী কিরণজালে সসাগরা ধরা 

আলোকিত হইয়াছে। ,হে ভ্রাতঃ! পূর্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা 
দর্শন করিয়া জাগরিত হও নবজীবনের প্রাণম্পন্দন অনুভব কর ! 
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অসষ্টাদস্প অলী । 

স্থান__বেলুড় মঠ । 

বর্ষ-_-১৯০২ খৃষ্টাব্দ । 

বিষয় : 

ঠাকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাবে হইলে তাল হয়_শিষ্যকে আদী- 
বর্মাদ, “যখন এখানে এসেছিস, তখন নিশ্চয় জ্ঞানলাভ হবে*সগুরু শিষ্কে 
কতকটা! সাহায্য করিতে পারেন--অবতার-পুরুষের! এক দণ্ডে জীবের সমন্ত বন্ধন 

ঘুচাইয়! দিতে সক্ষম-_কৃপা-_-শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে দেখা-_-পওহারী বাবা! 

ও স্বামিজী-সংবাদ । 

আজ ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ) মহামহোৎসব--যে উৎসব 

স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের 
পরের আষাঢ় মাসের ২*শে তারিখে রাত্রি ৯ট আন্দাজ, তিনি 

স্বরূপ সম্বরণ করিয়াছিলেন । উৎসবের কিছু পুর্ব্ব হইতে স্বামিজীর 
শরীর অসুস্থ । উপর হইতে নামেন না; চলিতে পারেন না, পা 

ফুলিয়াছে। ডাক্তারের! বেশী কথাবর্তী বলিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায়" একটা স্তব রচনা 

করিয়া, উহা! ছাপাইয়া৷ আনিয়াছে। আসিয়াই, শ্বামি-পাদ-পন্স 
দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামিজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত 

অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই, ম্বামিজীর শ্রীপাদপদ্প 
হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আন্তে পায়ে হাত বুলাইয়া 
দিতে লাগিল । স্বামিজী, শিষ্য-রচিত স্তবটা পড়িতে আরম্ভ করিবার; 
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অষ্টাদশ বললী । 

পূর্ব্বেঃ তাহাকে বলিলেন,--ম্খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে 

দে, পা ভারী টাটিয়েছে।” শিষ্য তদনুরূপ করিতে লগিল। 
স্তব-পাঠীাস্তে স্বামিজী স্বষ্টচিত্তে বল্লেন।--“বেশ হয়েছে ।” 

হায়! শিষ্য সে সময় জানে নাষে, তার রচনার প্রশংস! 

- স্বামিজী আর এ শরীরে করিবেন না! 

_. স্বামিজীর শারীরিক অনুস্থাবস্থা এতদূর বাড়িয়াছে দেখিয়া, 
শিষ্যের মুখ ম্লান হইল এবং বুক ফাটিয়া কানা আসিতে লাগিল। 

স্বামিজী শিষ্যের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,_-“কি 

ভাবছিস্্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের 
ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে (প্রবিষ্ট 
করাইতে ) পেরে থাকি, তা হলেই জান্ব, দেহটা! ধরা সার্থক 
হয়েছে।” ্ | 

শিধ্য। আমর! কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে 

দয়া করিয়া! যাহা করিয়৷ দিয়াছেন, তাহাতেই আপনাকে 

মৌভাগ্যবান্ মনে হয়। 
স্বামিজী । সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে-_সুল মন্ত্র। এ 

মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে, ব্রন্মাদিরও মুক্তির উপায় নাই। 

শিষ্য । মহাশয় আপনার শ্রীমুখ হইতে এ কথ! নিত্য "শুনিয়া 
এত দ্রিনেও উহা! ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল 

না, ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন 
সম্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শ্রীপ্র উহ! প্রাণে 

প্রাণে ধরণা হয়। এ 
স্বামিজী। ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস্ ?-_-“কালে- 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

নাতনি বিনতি”--সময় না এলে হয়. না। কতকগুলি 

প্রাগৃজন্স-সংস্কার কেটে গেলেই, ত্যাগ ফুটে বেরোবে । 
কথাগুলি শুনিয়া, শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামিজীর পাদপদ্ন 

ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, _“মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে 

জন্মে পাদদ-পন্মে আশ্রয় দেন--ইহাই একান্ত প্রার্থনা । আপনার 

সঙ্গে থাকিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও আমার ইচ্ছ! হয় না |” 

স্বামিজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাঁবিতে 

লাগিলেন। শিষ্যের মনে হুইল, তিনি যেন দূর-দৃষ্টি-চক্রবালে 
তাহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন ৷ কিছুক্ষণ পরে 

বলিলেন, “লোকের গুলতোন্ ( উৎসবের লোক-সমাগম ) দেখে 

কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর, নিরঞ্জনকে 

ভডেকে দোরে বসিয়ে দে--কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত 

না করে।” শিষ্য দৌড়িয়৷ গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামিজীর 

আদেশ জানাইলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দও সকল কার্য্য উপেক্ষা 

করিয়া, মাথায় পাগৃড়ি বাধিয়া ও হাতে লাঠি লইয়া, স্বামিজীর 

ঘরের দরজার সম্মুথে আসিয়৷ বসিলেন। 

অন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! শিষ্য পুনরায় স্বামিজীর 

কাছে আমিল। মনের সাধে আজ স্বামির্জীর সেবা করিতে 

পারিবে ভাবিয়া. তাহার মন আজ আনন্দে উৎফুল্ল ! স্বামিজীর 

পদসেবা করিতে করিতে, সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামি- 

আীকে খুলিয়। বলিতে লাগিল; ম্বামিজীও হান্তমুখে তৎকৃত 

প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন । এইরূপে সেদিন 

কাটিতে লাগিল। 
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অষ্টাদশ বল্লী.। 

স্বামিজী । আমার মনে হয়, এরূপ ভাবে এখন স্লার ঠাকুরের 

শিষ্য। 

উৎসব না হইয়া, অন্যভাবে হয় ত বেশ হঠা। একদিন 
নয়, চারি পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন-_ 

হয়ত শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন--হয়ত 
বেদবেদাস্তার্দির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন-_ 

হয়ত 63965000 01535 ( প্রশ্্োত্তর ) হল। তার পর 

দিন-__চাই কি [.90001০ ( ব্ৃতা। ) হল। শেষ দিনে 

এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল। হৃর্গাপৃজ! যেমন 
চার দিন ধরে হয়--তেম্নি। এীরূপে উৎসব কর্লে, শেষ 

দিন ছাড়! অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভির 

আর কেউ বোধ হয়, বড় একটা আস্তে পার্বে না। 

তা নাইবা এল। বহু লোঁকের গুল্তোন হলেই ষে 

ঠাকুরের মত খুব প্রচার হল, তা ত নয়। 
মহাশয়, আপনার উহা স্বন্দর কল্পনা; আগামী বারে 

তাহাই কর! যাইবে । আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে। 
স্বামিজী। আর বাব।, ওসব করতে মন যায় না । এখন থেকে 

তোরা ওসধ করিস্। 

শিশ্ত। মহাশয়, এবার অনেক দল কীর্তন আসিয়াছে । 

ওঁ কথা শুনিয়া স্বামিজী উহা! দেখিবার ,জন্ত, ঘরের দক্ষিণ- 
দিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়। উঠিয়া! দীড়াইলেন এবং 

সমাগত অগণ্য তক্ত-মগ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। আয়ক্ষণ 

দেখিয়াই আবার বসিলেন। দীড়াইয়৷ কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়! শি্য 

তাহার মস্তকে আন্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল । 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

স্বামিজী। তোরা হচ্ছিস্ ঠাকুরের লীলার ৪০1015. ( অভিনেতা )। 

এর পরে-__আমাদের কথা ত ছেড়েই দে--তোদেরও, 
লোকে নাম কর্বে। এই যেসব স্তভব লিখছিম্, এর 
পর লোকে, ভক্তি মুক্তি লাভের জন্য, এই সব স্তব পাঠ 
কর্বে। জান্বি, আত্মজ্ঞান লাভই পরম সাধন। : 
অবতার-পুরুষরগী জগদ্গুরুর প্রতি ভক্তি হলে এঁ জ্ঞান, 
কালে আপনিই ফুটে বেরোবে ! 

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল । 
শিষ্য। মহাশয়, আমার এ জ্ঞানলাভ হইবে ত? 

স্বামিজী। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্ত 

ংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না। 

শিষ্য স্বামিজীর এ কথায় বিষণ হইল এবং স্ত্রীপুত্রের কি দশ! 

হইবে, ভাবিতে লাগিল । 
শিষ্য। আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুল! কাটিয়া 

দেন, তবেই উপায়; নতুবা! এ দাসের উপায়াস্তর নাই । 
আপনি শ্রামুখের বাণী দিন-__যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে 

যাই। 

স্বামিজী। ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস্ তখন নিশ্চয় 
হয়ে যাবে। 

শিষ্য স্বামিজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে 

লাগিল।“এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে ।” 

স্বামিজী।কে কার উদ্ধার কর্তে পারে বল্? গুরু কেবল 
কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। এ আবরণ- 
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ষ্টাদশ বল্লী.। 

গুলো! গেলেই, আত্মা আপনার গৌরবে আপিনি জ্যোতি- 
ম্মান্ হয়ে, হুর্য্যের মত প্রকাশ পায়। 

শিষ্য । তবে শাস্ত্রে কপার কথা শুন্তে পাই কেন? 

স্বামিজী। কপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার 

করেছেন, তাঁর ভিতরে একট। মহাঁশক্তি খেলে । তাঁকে 

0০105 (কেন্দ্র) করে, কিয়দ্দ,র পর্য্যস্ত 180105 

( ব্যাসার্ধ ) জয়ে যে একটা ০1701 (বৃত্ত) হয়, সেই 

011:016 এর (বৃত্তের ) ভিতর যারা এসে পড়ে, তারা এ 

আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ এঁ সাধুর 
ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধল- 

ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের 

অধিকারী হয়। একে যদ্দি কুপ| বলিম্ ত বল্। 

শিষ্য। এ ছাড়! আর কোনরূপ কৃপা নাই কি মহাশয়? 
স্বামিজী। তাও 'আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তার 

সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তার লীলার 

সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসে। কোটি জন্মের 

অন্ধকার কেটে এক জন্যে মুক্ত করে দেওয়া, কেবল মাত্র 

অবর্তীরেরাই পারেন। এরই মানে কূপা। ধুঝলি? 
শিষ্য। আজ্ঞে হা। কিন্তু যাহার! তাহার, দর্শন পাইল না; 

তাহাদের উপায় কি? 

স্বামিজী। তাদের উপায় হচ্ছে_তাকে ভাকা । ডেকে ডেকে 

অনেকে তার দেখা পায়-_ঠিক এমনি আমার্দের মত 
শরীর দেখতে পায় ও তার কৃপ। পায়। 

১৫৫ 



স্বামি-শিষ্যপ্নংবাদ । 

শিষ্য । মহীশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাহার 
দশন পাইয়াছেন কি? 

স্বামিজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে 

পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের 

অনতিদূরে একটা বাগানে এ সময় আমি থাকতুম । “ 
লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বল্ত। কিন্তু আমার 
তাতে ভয় হত না) জানিস্ ত, আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত- 

ফুতের ভয় বড় রাখিনি । শ্রী বাগানে অনেক নেবু- 

গাঁছ, বিস্তর ফল্ত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অস্থুখ, 

আবার তার উপর সেখানে রুটা ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা 

মিল্তনা। কাজেই হজমের জগ্ত খুব নেবু খেতুম। 
পওহাঁরী বাবার কাছে যাতায়াত করে, তাঁকে খুব 

ভাল লাগল। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে 

লাগলেন । একদিন মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে 
এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় কর্বার কোন 
উপায়ই ত পাই নাই । পওহারা বাবা শুনেছি, হঠযোগ 

জানেন। এর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, 

_ শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন 'কিছুদিন সাধন 
কর্ব। জানিস্ ত, আমার বাঙ্গালের মত রোকৃ। যা 

মনে কর্ব, তা কর্বই। যেদিন দীক্ষা নেবে! মনে 

করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে 
ভাবছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে 

দাড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, 
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শিষ্য। 

অর্াদশ বলী। 

যেন বিশেষ ছ্ঃখিত হয়েছেন ! কাছে মাথা 
বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু কর্ব_-এই 
কথ! মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে 

রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২৩ ঘণ্টা গত হল) 
তখন কিন্ত আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোলো 
না। তার পর হঠাৎ তিনি অন্তর্ধান হলেন । ঠাকুরকে 

দেখে মন "একরকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত 

দীক্ষা নেবার সক্ক্প স্থগিত রাখতে হল। ছুই এক দিন 
বাদে, আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প 

উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব 

হল--ঠিক আগেকার দিনের মত! এইরূপ উপু?পরি 
একুশদিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষ! নেবার সম্বল 

একেবারে ত্যাগ কর্লুম। মনে হলঃ যখনই মন্ত্র নোব 
মনে কর্ছিঃ তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র 
নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না। 
মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাহার সঙ্গে 
আপনার কোন কথা হয়েছিল কি ? 

স্বামিধী ৫ম কথার কোন উত্তর না দিয় নির্বাক হইয়া 
রহিলেন। খানিক বাদে শিষাকে বলিলেন; __'ঠাকুরের যারা 

দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য”! “কুলং পবিভ্রং' জননী কৃতার্থাঃ। 

তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস্, তখন 

তোর! এখানকার লোক | “রামরুষ” নাম ধরে কে যে এসেছিল 

কেউ চিন্লে না ! এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ-_-এরাও তার 
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ঠাওর পায়নি! কেহ কেহ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র । পরে সকলে 
বুঝবে। এই যে রাখাল টাখাল, যারা তীর সঙ্গে এসেছে-. 
এদেরও তুল হয়ে যায়। অন্তের কথা আর কি বল্ব? 

এইরূপ কথা! হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে 
আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা 
করিল+“কে এসেছে ?” স্বামী নিরঞ্রনানন্দ বলিলেন,__“ভগ্ী ' 
নিবেদিতা ও অপর ছু চারিজন ইংরেজ মহিলা” শিষ্য 

স্বামিজীকে এ কথা বলায়, স্বামিজী বলিলেন,_-“এ আল্থাল্লাট। 

দেত।” শিষ্য উহা তাহাকে আনিয়া দিলে, তিনি সর্বা্গ 

ঢাকিয়া সভ্য ভব্য হইয়! বসিলেন ও শিষ্য দ্বার খুলিয়৷ দিল। 

ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া, 
_ মেজেতেই বমিলেন এবং স্বামিজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাস! 

করিয়া, সামান্য কথাবার্তার পরেই চলিয়৷ গেলেন। স্বামিজী 

শিষ্কে বলিলেন, _“দেখ.ছিন্্ঃ এরা কেমন সভ্য? বাঙ্গালী 

হলে, আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘন্টা বকাত।” 

শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া; স্বামিজীকে তামাক সাজিয়া 

দিল। 

বেলা' প্রায় ২।*টা। লোকের মহাভিড় হইসাছে। মঠের 
জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্তন কত প্রসাদ- 

বিতরণ হইতেছে-__তাহার সীমা নাই! স্বামিজী শিষ্ের মন 
বুঝিয়া! বলিলেন,_একবার নয় দেখে আয়-খুব শীগৃগির 
আস্বি কিন্ত। শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া, “উৎসব দেখিতে 
গেল। হ্বামী নিরঞজনানন্দ দ্বারে পূর্ব্বৎ বসিয়া রহিলেন। 
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দশ মিনিট আনাজ বাদে শিষ্য ফিরিয়া আ 1 স্বামিজীকে 
উৎসবের ভিড়ের কথা! বলিতে লাগিল। 

্বামিজী। কত লোক হবে? 
শিষ্য । পঞ্চাশ হাজার। 

এ শিস্তের কথা শুনিয়া স্বামিজী উঠিয়া দাড়াইলেন এবং সেই 
'জনসঙ্য দেখিয়া বলিলেন,_-ণ্বড় জোর ৩০ হাজার |” 

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়।'আমিল। বেল! ৪1 টার সময় 
স্বামিজীর ঘরের দরজ! জানাল! সব খুলিয়া! দেওয়া হইল 7 কিন্তু 
তাহার শরীর অন্ুস্থ থাকায়, কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে 
দেওয়৷ হইল না। 
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উন্নহিহস্ণ লী । 

স্থান-_বেলুড় মঠ । 

বর্ষ--১৯০২ খ্ষ্টা 

বিষ | 

স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন-_ভাহার দরিজ্রনারায়ণ-. 

সেবা_ দেশের গরীব ছুঃখীর প্রতি হার জ্বলত্ত সহান্ৃভৃতি । 

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্থামিজী মঠেই অবস্থান 
করিতেন এবং মঠের গৃহস্থালী কার্ষ্যের তত্বাবধান ও কথন কখন 

কোন কোন কর্ম স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া, অনেক সময় অতিবাহিত 

করিতেন । কখন নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন ; কখন 
গাছপালা! ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখন বা 

চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায়, ঘর দ্বারে ঝাট পড়ে নাই দেখিয়। 
নিজ হস্তে বাটা ধরিয়া এ সকল পরিফার করিতেন ! যদি কেহ 

তাহা দেখিয়া; “আপনি কেন !,--বলিতেন, তাহা হইলে তছুত্তরে 

বলিতেন'_“তা৷ হ*লই বা-_অপরিষফার থাক্লে মঠের সকলের ষে 

অনুখ কর্বে !” এ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাস, 

কুকুর ও ছাগল পুিয়াছিলেন। বড় একটা মাদী ছাগলকে “হংসী” 
বলিয়৷ ডাকিতেন ও তারই ছুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট 

একটা ছাগলছানাকে “মটরু” বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া 

তাহার গলায় ঘুন্ুর পরাইয়! দিয়াছিলেন। ছাগলছানাট! আদর 
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পাইয়া, স্বামিজীর পায়ে পায়ে 'বেড়াইত এবং স্বামির্জী তাহার সঙ্গে 

পাঁচ বছরের বালকের স্টায় দৌড়াদৌড়ি করিয়! থেলা+ করিতেন। 

মঠ দর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাহার পরিচয় পাইয়া ও তাহাকে এরূপ 

চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া, অবাক্ হইয়া বলিত, _“ইনিই বিশ্ববিজয়ী 
স্বীমী বিবেকানন্দ !” কিছুদিন পরে “মটরু* মরিয়া যাওয়ায়, 

স্বীমিজী বিষগ্নচিত্তে শিষ্যকে বলয়াছিলেন,--“দ্যাথ,! ' আমি 

যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায়।” 

মঠের জমির জঙ্গল সাফ. করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই 

কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সীওতাল আগসিত। স্বামিজী তাহাদের 

শইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-ছুঃখের কথ! শুনিতে 

কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন 

বিশিষ্ট ভত্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। 

স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাওতালদের সঙ্গে এমন 

গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী সথবোধানন্দ'আসিয়! তাহাকে এ সকল 

ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে, বলিলেন, “আমি এখন দেখা 

কর্তে পার্ব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।” বাস্তবিকই 

সেদিন স্বামিজী ৭ সকলন্দীন দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তক 

ভদ্রুলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না। | 

সাওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “কে্টাঃ। ন্বামিজী 
কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথ! কহিতে আসিলে, কেষ্ট কখন 

কখন স্বামিজীকে বলিত,_*ওরে স্বামী বাপ২-তুই আমাদের 

কাধের বেল! এখান্কে আসিদ্ না_তোর সঙ্গে কথা বল্লে 

আমাদের কাষ বন্ধহয়েযায়; আর বুড়ো! বাবা এসে বকে ।” 

১৬১ 

১১ 



স্বামি-শিষ "সংবাদ । 

কথ শুনিত্বা, স্বামিজীর চোঁখ ছল্ ছল্ করিত এবং বলিতেন,-_ 

“না নাঃ বুড়ো বাঝ! (স্বামী অদ্বৈতানন্দ ) বকৃবে না ) তুই তোদের 

দেশের ছুটে! কথা বল্”-_বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক স্থখ- 

ছুঃথের কথা পাড়িতেন। 

একদিন স্বামিজী কে্টাকে বলিলেন,--”ওরে তোরা আমাদের 

এখানে থাঁবি?” কেষ্টা বল্ল,--“আমরা যে তোদের ট্রয়! 

এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ঠ্োয়! নুন 

খেলে জাত যাবেরে বাঁপ।৮” স্বামিজী বলিলেন।-“মুন কেন 

থাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে ত খাবি?” 

কেষ্টা এ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে 

সেই সকল সাঁওতালদের জঙ্ঠ লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি 
ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া 

থাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, “হারে 

স্বামী বাপ--তোরা এমন জিনিষটা কোথায় পেলি- হামর! 

এমনটা কথনে খাইনি ।” স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়! 

থাওয়াইয়। বলিলেন,__“তোরা যে নারায়ণ__আজ আমার 

নারায়ণের ভোগ দেওয়! হল।” ন্বামিজী যে দরিদ্রনারায়ণ- 

সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া 

দেখাইয়া গিয়াছেন। 
আহারাস্তে সাওতালর! বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে 

বলিলেন, _“এদের দেখলুম্, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-_এমন সরলচিত্ত 
--এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি ।” 

অনন্তর মঠের সন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।_- 
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উনর্ষিংশ বল্লী। 

“দেখ এরা কেমন সরল! এদের কিছু ছুঃখ দূর এ পার্বি ? 

নতুবা গেরুয়। পরে আর কি হল? “পরহিতায়' সর্বন্ক অর্পণ 

এরই নাম যথার্থ সন্াস। এদের তাল জিনিষ কখন কিছু ভোগ 
হয়নি ! ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গর 

ছঃখী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দিই আমর! ত গাছতলা সার 

করৈইছি। আহা! দেশের লোক, খেতে, পর্তে পাচ্ছে না 

আমর! কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্ছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম 
_ মাকে কত বল্ল,ম”_“মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্চে 

চর্বব্য চোষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কর্ছে !--আর আমাদের দেশের 

লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে সাচ্ছে_ মা! তাদের কোন 

উপায় হবে না”? ওদেশে ধর্ম প্রচার কর্তে বাওয়ার আমার 
এই আর একটা উদ্দেশ্ন ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি 

অন্নসংস্থান করতে পারি । 

“দেশের লোকে ছুবেলা ছুমুঠো খেতে পায় না দেখে, এক 

এক সময় মনে হয়--ফেলে দিই তোর শাখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া-_ 

ফেলে দিই তোর লেখা পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা-_সকলে 

মিলে গীয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, 
কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের *সেবা 

করে জীবনট! কাটিয়ে দিই। 
“আহা, দেশে গরীব ছুঃখীর জন্য কেউ ভাবেনা রে! যাঁর! 

জাতির মেরুদণ্ড--যারদদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে--যষে মেথর 

মুদ্দফরাস্ একদিন কার্য্য বন্ধ করলে হরে হাহাকার রব উঠে_ 
হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সাত্বনা! দেয়, 
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স্বামি-শিষ্-সংবাদ । 

দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখনা-_হিন্দুদের সহান্থৃভৃতি 
ন! পেয়ে--মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়৷ কৃশ্চিয়ান্ হয়ে 

ষাচ্ছে। মনে করিস্নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান্ হয়। 

আমাদের সহানুভূতি পায় না বকলে। আমরা দিনরাত কেবল 
তাদ্দের বল্ছি--“ছু'স্নে” "ছুস্নে*। দেশে কি আর দয়া ধর্ম 

আছেরে বাপ! কেবল ছীঁত্মার্গার দল ! অমন আচারের মুখে মার্ 

বেঁটা-_মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়--তোর ছুঁতমার্গের গন্তী ভেঙ্গে 
ফেলে, এখনি ধাই--£কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র 

আছিম্,-_বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ভেকে নিয়ে 

আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্বেন না। আমর! এদের 

অন্নবস্থের স্ববিধা কর্তে পার্লুষ নাঃ তবে আর কি হল? হাঁয়। 

এর! ছুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত থেটেও অশন- 

সনের সংস্থান কর্তে পার্ছে না। দে; সকলে মিলে এদের 

চোখ খুলে দে-_আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার 

ভিতর একই ব্রন্ব-_-একই শক্তি রয়েছেন; কেবল বিকাশের 
তারতমা মান্্র। সর্বান্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ 

কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দ্েখেছিন? একটা অঙ্গ 

পড়ে গেলে, অন্ত অঙ্গ সবল থাকলেও, এ দেহ নিয়ে কোন বড় 

কায আর হবে লা ইহা! নিশ্চিত জান্বি।” 
শিষ্য । মহাশয়, এদেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম-_ 

বিভিন্ন ভাব-_ইহাঁদের ভিতর সকলের মিল হওয়৷ যে বড় 
কঠিন ব্যাপার ! 

স্বামিজী। (সক্রোধে )। কঠিন বলে কোন কাযটাকে মনে 
১৬৪ 



উনবিংশ বলী। 

করলে হেথায় আর আসিন্ নি। ঠাকুর ইচ্ছায় 

সব দিক্ সোজা হয়ে যায়। তোর কাধ্য হচ্ছে--দীন 

হুঃখীর সেবা! করা, জাতিবর্ণনির্ব্িশেষে-_-তাঁর ফল 

কি হবে না হবেঃ ভেবে তোর দরকার কি? তোর 

কাধ্য হচ্ছেঃ কায করে যাওয়া--পরে সব আপনি 

'আপনি হয়ে যাবে। আমার কাষের ধারা হচ্ছে 
গড়ে তোলা যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয়। জগতের 

ইতিহাস পড়ে দ্যাখ এক একজন মহাপুরুষ এক একটা 
সময়ে এক একট! দেশে যেন কেন্তরস্বরূপ হয়ে দীড়িয়ে- 

ছিলেন। তাদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র 

লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব 

বুদ্ধিমান ছেলে--হেথায় এতদিন আস্ছিস্-_কি করুলি 

বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পার্লিনি ? 

আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত ফেদাস্ত পড়বি। এবার 
পরসেবায় দেহট। দিয়ে যাঁ-তবে জান্ব--আমার কাছে 
আস! সার্থক হয়েছে। 

কথাগুলি বলিয়।, স্বামিজী এলে! থেলে! ভাবে বিয়৷ তামাক 

খাইতে থাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ 'বাদে 
বলিলেন।-_-“আমি এত তপস্তা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে 

জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন: তা ছাড় ঈশ্বর মীশ্বর কিছুই 

আর নাই। “জীবে দয়! করে যেই জন্-_-সেই জন সেবিছে 

“বেল! প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামিজী দৌতলায় উঠিলেন 
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'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

এবং বিছনিয় শুইয়া! শিব্যকে বলিলেন পা. ছুটে। একটু টিপে 

দে।” শিষ্য অগ্কার কথাবার্তীয় ভীত ও স্তম্তিত হইয়া স্বয়ং 
অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে 
স্বামিজীর পদ্দসেবা করিতে বদিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী 

তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,_-“আজ যা বলেছি, সে সর 
কথা মনে গেথে রাখ বি। ফুলিস্নি যেন ।” | 



নিহস্শ লল্ললী । 

স্থান__বেলুড় মঠ। 

বর্ষ-__১৯০২ খৃষ্টাব্দ (প্রারস্ত )। 

| বিষয় ও 

বরাহনগর-মঠে শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের.« সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সাধন ভজন-_নঠের 

প্রথনাবস্থা__স্বামিপীর জীবনের কয়েকটী দুঃখের দিন--সন্নাাসের কঠে।র 

শাসন । 

আজ শনিবার । শিষ্য সন্ধ্যার প্রাককালে মঠে আসিয়াছে। 

মঠে এখন সাধন, ভজন, জপ, তপস্তার খুব ঘট1। স্বামিজী 

মাদেশ করিয়াছেন, কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই অতি 

প্রত্যুষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে হইবে । স্বামিজীর ত 
নিপা এক প্রকার নাই বলিবেই' চলে, রাত্রি তিনটা হইতে 

শ্য্যাতাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্ট। কেনা 

হইয়|ছে_-শেব রাত্রে নকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে এ ঘণ্টা মঠের প্রতি 
ঘরের নিকট সঞ্জোরে বাজান হয়| দূ 

শিষ্য মঠে আসির! স্বামিজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি 

বলিলেন,_-“ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন ভর্জন হচ্ছে; সকলেই 
শেষ রাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপ ধ্যান করে। এ 

দেখ, ঘণ্টা আন! হয়েছে )_-এ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গান হয়। 

সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঠাকুর 
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বল্তেন,_পল়াল সন্ধ্যায় মন খুব সন্ভাবাপন্ন থাকে ; তখনই 

একমনে ধ্যান করতে হয়” |” 

“ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত 

জপ ধ্যান করতুম । ৩ টার সময় সব সজাগ হতুম। শোচান্তে 
কেহ চান্ করে, কেহ না করে, ঠাকুরধরে গিয়ে বসে জপ- 

ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভিতর কি বৈরাগ্যের 

ভাব! ছুনিয়াটা আছে কি নাই, তার হু স্ই ছিলনা। শশী 

(শ্বামী রামরুষ্ণানন্দ ) চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই 

থাকৃত, ও বাড়ীর গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের 

ভোগ-রাগের ও আমাদের খাওয়ান দাওয়ানর মোগাড় ওই সব 

. কর্ত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেল! ৪।৫টা 

পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে । শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে 

থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হি'চড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে 

তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি 1” 
শিষা। মহাশয়। মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত ? 

স্বামিজী।কি করে চল্বে কিরে? আমরা ত সাধু সন্যাসী 
লোক | তিক্ষাশিক্ষা করে য! আস্ত, তাইতেই সব 
চলে যেত। আজ সুরেশবাবুঃ বলরামববু নাই 7; তার! 

দুজন থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ কর্ত! স্থরেশ 

বাবুর নাম শুনেছিস্ ত? তিনি এই মঠের এক 

রকম প্রতিষ্ঠাতা । তিনিই বরাহনগরের মঠের সব খরচ 
পত্র বহন করতেন । ত্ঁ স্থুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য 

তখন বেশী ভাবত । তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলন! হয় না! 
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শিষ্য। মহাশয়, .শুনিয়াছি, মৃত্যুকালে আপনার! তাহার সহিত 

বড় একটা দেখ করিতে যাইতেন না? 

স্বামিজী | যেতে দিলে তযাঁব? যাক্, সে অনেক কথা । তবে. এটি 

এইটে জেনে রাখ.বি, সংসারে তুই বাঁচিস্কি মরিস্, 

তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদদের বড় একট! কিছু আসে 

যায়না । তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে 

পারিস্ ত তোর মর্বার আগেই দেখতে পাবি, তা 

নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি সুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় 
সাস্বনা দেবার কেহ নাই-্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত নয়! এর 
নামই সংসার ! 

মঠের পূর্বাবস্থ! সম্বন্ধ স্বামিজী আবার বলিতে লাঁগিলেন,_ : 
“খরচ পত্রের অনটনের জগ্ত কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি 
কর্তুম। শশীকে কিন্ত কিছুতেই এ বিষয়ে রাজী করাতে 
পারতুম না। শশী আমাদের মঠের ০০170] 0019 ( কেন্্র- 

দ্বরূপ ) বলে জান্বি। এক এক দিন মঠে এমন অভাব হয়েছে 

যে, কিছু নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল তনুন নাই। 

এক একদিন শুধু নুন ভণত চল্ছে, তবু কারও ভ্রক্ষেপ নাই ) জপ- 

ধ্যানের প্রবল ঞ্ভাড়ে আমরা তখন সব ভাস্চি। তের্সাকুচা- 

পাতা সেদ্ধ, স্থুন ভাত, এই মাসবধি চলেছে__ আহ! সে সব কি 
দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত-__ 

মানুষের কথা কি? এ কথাটা কিন্ত ধরব সত্য যে, তোর ভিতরে 

যদি বস্ত থাকে ত যত 01701100509107095 8£811756 (অবস্থা 

: প্রতিকূল ) হবে; তত ভিতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন ষে 
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মঠে খাট বিহ্ছানা, খাওয়। দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি, 

তার কারণ, আমরা যতট! সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন 

যারা সন্যাসী হতে আস্ছে, তারা পার্বে? আমরা ঠাকুরের 

জীবন দেখেছি, তাই ছুঃখ কষ্ট বড় একটা গ্রাহের ভেতর আন্তুম্ 
না। এখনকার ছেলের! তত কঠোর করতে পার্বে না। তাই 
একটু থাক্বার জায়গ! ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা-_ 
মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে, ছেলেগুলে৷ সাধন ভজনে মন 

দেবে ও জীবহিতকল্পে জীবনপাত কর্তে শিথবে। 

শিব্য। মহাশয়, মঠের এ সব খাট বিছানা দেখে বাহিরের 

লোকে কত কি বলে! 

স্বামিজী | বল্তে দে না । ঠাট্টা করেও ত এখানকার কথা এক- 
বার মনে আন্বে? শক্রভাবে শীগ্ণীর মুক্তি হয়। 

ঠাকুর বল্তেন,_-“লোক না পোঁক*১ এ কি বল্লে, ও কি 
বল্পে, তাই শুনে বুঝি চল্তে হবে? ছিঃ ছিঃ! ! 

শিবা। মহাঁশয়, আপনি কখন বলেন, “সব নারায়ণ, দীন দুঃখী 

আমার নারায়ণ”; আবার কখন বলেন,_-লোক ন। 

পোক” ) ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না ! 

স্বামিজ(। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাস্র সন্দেহ নাই, 

কিন্ধ সকল নারায়ণে ত 011010156 (নিন্দা ) করে না? 

৮ টুক, দীনছুঃখীরা এসে মঠের খাট ফাট দেখে ত 01610159 
(নিন্দা) করে ন1 ? সৎকাধ্য করে যাব- যার! 01160156 

কর্বে, তাদের দিকে দুকৃপাতও কর্ব না--এই 92196. 

(ভাবে )“লোক না পোক” কথা বল! হয়েছে। যার 
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ধর্ূপ রোক আছে, তার সব হয়ে যায় “তবে কারও 
& 

কারও ব! একটু দেরীতে, এই য| তফাৎ। * কিন্ত, হবেই 

হবে। আমাদের খীরূপ রোক্ (জিদ) ছিল, তাই 
একটু আধটু বা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব ছুঃখের 
দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে ন! খেতে পেয়ে 

রাস্তার ধারে একট! বাড়ীর দওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে- 

ছিলুম, মাথার উপর দিয়ে এক পস্লা বৃঠি হয়ে 

গেল তবে হঁস্ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন 

না খেয়ে কলিকাতায় একাষ সেকায ক'রে বেড়িয়ে 

রাত্রি ১*।১১ টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি_- 

এমন এক দিন নয়! 

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী অন্তমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া 

রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন__ 

“ঠিক ঠিক্ মন্ন্যাসকি সহজে হুযরে? এমন কঠিন আশ্রম 

আর নাই। একটু বেচাঁলে পা পড়লে ত একবারে পাহাড় থেকে 

থড়ে পড়ল__হাত পা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি 

আগ্রা থেকে বৃন্দাবন ছেটে যাচ্ছি । একটা কাঁণাকড়িও সম্বল নেই 

বৃন্নাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে ' একজন 
লোক বসে তামাক খাচ্ছে; দেখে বড়ই তামাক, খেতে ইচ্ছে হল। 
লোকটাকে বল্লুম+__“ওরে ছিলিম্টে দিবি?” সে ধেন জড় সড় 

হয়ে বল্লে- “মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হায়।” সংস্কার কিনা? 

শুনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চল্তে 

লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল” _তাইত, সন্যাস 
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নিয়েছি ; জানত, কুল মান--সব ছেড়েছি, তবুও. লোকটা মেথর 

বলাতে পেছিয়ে এলুম ! তার ছোঁয়! তামাক থেতে পার্লুম না! 
এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল; তখন প্রায় একপো পথ 

এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি 

তখনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়া-তাড়ি বল্লুম, 
_-৭ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।” তার | 

আপত্তি গ্রাস্থ কর্লুম না । বল্লুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। 
লোঁকট! কি করে 1-_অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তখন 

আনন্দে ধূমপান করে বৃন্দাবনে এলুম । সন্ন্যাস নিলে জাতি-বর্ণের 

পারে চলে গ্রেচি কি না, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখতে হয়। 
-ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন। কথায় ও কাষে 
একচুল এদিক ওদিক্ হবার যো৷ নাই।» 

শিষ্য । মহাশয়, আপনি কখন গুৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর 

আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করেন ; উহার কোন্টা 
আমাদিগের যত লোকের অবলম্বনীয়? 

স্বামিজী। সব শুনে যাবি; তার পর যেটা ভাল লাগে, সেটা 

ধরে থাকবি-_বুল্ স্গের (911 *19%) মত কামড়ে 

' ধরে পড়ে থাকৃবি। 

বলিতে বলিতে শিষ্া-সহ স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন 

প্রবং কখন মধ্যে “শিব শিব” বলিতে বলিতে, আবার কখন 

বা গুন্ গুন্ করিয়া! “কখন কি রঙ্গে থাক মা? শ্ামা সুধাতরঙ্গি ণী* 

ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন। 
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স্থান_ বেলুড় মঠ। 

বর্ষ-_:১৯০৯ গষ্টাব্দ | 

বার 

বেলুড় মঠে ধ্যান-জপান্ুষ্ঠান_ বিদ্যা রূপিণী কুলকুগডলিনীর জাগরণে আত্মদর্শন 

_-ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপ|য়--মনের সবিকল ও নির্ব্বিকল্প অবস্থ/__ 

কুলকুগুলিনীর জাগরণের উপায় -ভাব-সাধনার পথে বিপদ- কীর্তনাদির পরে 

অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়_ক্িরূপে ধানারস্ত করিবে_ধযানাদির, 

সহিত নিষ্কাম কর্শান্ুষ্ঠানের উপদেশ । 

শিষ্য গত রাত্রে স্বামিজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার 
সময় স্বামিজী শিষ্যকে জাগাইয়৷ বলিলেন,__“্যা, ঘণ্টা নিয়ে সব 

সাধু ব্রহ্মচারীদের জাগাইয়া তোল্ ৮ শিষ্য আদেশমত প্রথমতঃ 
উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাহার! সজাগ 
হইয়াছেন দেখিয়াঃ নীচে যাইয়া! ঘণ্ট। বাজাইয়া সব সাধু ব্রন্মচারী- 
দের তুণিল। সাধুর! তাড়াতাড়ি করিয়া শৌচাদি সারিয়া॥ কেহ 
বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া, টা জপ ধ্যান করিতে 

প্রবেশ করিলেন । 

স্বামিজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাণের কাছে খুব 

জোরে জোরে ঘণ্টা বাঁজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, _-“বাঙ্গালের 

জালায় মঠে থাকা দায় হল।” শিষ্য স্বামিজীকে খী কথা৷ বলায়, 

স্বামিজী খুব হাসিতে হ।সিতে বলিলেন,_-“বেশ করেছিম্।” 
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অতঃপর স্বামিজীও হাত মুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ 
করিলেন। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। 

স্বামিজীর জন্য পৃথক আসন রাখ! ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরান্তে 

উপবেশন করিয়া শিষ্যকে সম্মুখে একখানি আসন দেখাইয়া বলি- 

লেন; _“যা, এ আসনে বাস ধ্যান কর্।” ধ্যান করিতে বসিয়া 

প্রথমে কেহ মন্ত্র্প, কেহ বা অন্তর্যোগমুখে শান্ত হইয়। অবস্থান 

করিতে লাগিল । মঠের বাধুমগ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও 

অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তার! জবলিতেছে। 

স্বামিজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শাস্ত 

: *নিঃম্পন্দ হইয়া স্ুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন 

এবং ঠাহার শ্বাস অতি ধারে ধীরে বহিতে লাগিল । শিষ্য স্তম্ভিত 

হইয়া স্বামিজীর সেই নিবাত-নিফস্প দ্বীপজালার ন্যায় 

অবস্থান নিনিমেষে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ না স্বামিজী উঠিবেন; 

ততক্ষণ কাহারই আসন ছাড়িয়া উঠিবার আদেশ নাই। সেজন্য 

কিছুক্ষণ পরে তাহার পায়ে ঝিন্ঝিনি ধরায়, উঠিবার সাধ হইলেও, 
সেস্থির হইয়! বসিয়া রহিল। 

প্রায় দেড় ঘণ্ট! বাদে স্বামিজী “শিব শিব” বশিয়া! ধ্যানোখিত 

হইলেন । তাঁহার চক্ষু তখন অরুণ-রাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, 

শান্ত) স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। স্বামিজী নীচে নামিলেন, 

এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণ! করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে শিষ্কে বলিলেন,_-দেখলি সাধুরা আজকাল কেমন জপ 
ধ্যান করে? ধ্যান গভীর হলে, কত কি দেখতে পাওয়! যায়। 
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বরাহনগরের মঠে. ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী 

দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা কর্লেই দেখতে পাওয়া যায়। 

তার পর সুযুম্নার দর্শন পেলে, যা দ্খতে চাইবি তাই দেখতে 

পাওয়া যায়। দৃঢ়াগুরুভক্তি থাকলে, সাধন, ভজন, ধ্যান, জপ সব 

আপনা আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। “গুরুত্রন্গা 

গুরুবিধু গুরুদেবো মহেশ্বর।” , , 

অনস্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামিজীর কাছে পুনরায় আসিলে 

তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, “ভিতরে নিত্যততদ্ধ- 
বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ) রয়েছেন ধ্যান ধারণা করে 

তার দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়! উড়ে যায়। সকলের ভিতরেই 

তিনি সমভাবে আছেন; যে বত সাধন ভজন করে, তার ভিতর ' 

কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্ঘ জেগে উঠেন। এ শক্তি মস্তকে উঠলেই 

দৃষ্টি খুলে ষায়-_আত্মদর্শন লাভ হয়। 

শিব্য। মহাশয়, শাস্ত্রে এ সব কথা পড়েছি মাত্র । প্রতক্ষ 

কিছুইত এখনও হইল না। . 

স্বামিজী। “কালেনাআ্মনি বিন্তি'- সময়ে হতেই হবে। তবে 

কারও শীগণীপ্ব, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে 

থাক্ন্তে হয়--নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নামই যথার্থ 
পুরুষকার। তৈলধারার মত মনট! এক বিষয়ে লাগিয়ে 
রাখতে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে 

আছে; ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। 
যনে য1 ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে, সে 

গুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। এীরূপে দেখতে 
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দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নান! চিস্তাতরঙ্গ 

থাকে না। এ তরঙ্গগুলাই হচ্ছে__মনের সন্বল্পবৃতি। 
ইতিপূর্ববে ষে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস্, তার 
একট! মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে এগুলি তাই 

মনে উঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে 

যাচ্ছে, ধগুলি উঠা বা ধ্যানকাঁলে মনে পড়াই তার 

প্রমাণ । মন কথন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃতিস্থ 

হয়_উহারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন 
সর্ববৃত্তিশন্ত হয়ে আসে-_-তখন নিরাধার এক অখণ্ড 
বোধন্বরূপ গ্রত্যক্ চৈতগ্যে গলে যায়। উহার নামই 

বৃত্তিশৃন্ঠ নির্ববিকল্প সমাধি । আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ 
ভয় সমাধি মুহুমুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি।.চেষ্টা করে তাঁকে 

খী সকল অবস্থা আন্তে হয় না । আপন! আপনি সহসা 

হয়ে যেত। সেক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁকে দেখে 
ত এসব ঠিক্ বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী 
ধ্যান কর্বি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে । বিদ্যা- 

রূপিণী মহামায়া! ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব 

জান্তে পাচ্চিদ্ না । শ্রী কুলকুগ্ুলিনীই হচ্চেন তিনি। 

ধ্যান কর্বার পূর্বে যখন নাড়ীশুদ্ধি কর্বি, তখন যনে 

মনে মুলাধারস্থ ফুগ্ুলিনীকে জোরে জোরে আঘাত কর্বি 

আর বল্বি।_-“জাগ মা” “জাগ মা” ! ধীরে ধীরে এ সব 
অভ্যাস করতে হয়। [070110181 5106টে (ভাব- 

প্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি । এঁটের 
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স্বামিজী। 

একবিংশ বল্লী। 

বড় ভয়।. যারা বড় ০017009010917981 ( ভাবপ্রবণ,) তাদের 

কুগ্ুলিনী ফড়, ফড়,.করে উপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠ তেও 

যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ । যখন নাবেন, তথন 

একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। 

এজন্য ভাব-সাধন।র সহায় কীর্তন ফীর্ভনের একটা ভয়ানক 

দোষ আছে। নেচে কুঁদে সামগ্রিক উচ্ছ্বাসে এ শক্তির 

উদ্নগতি হয় 'বটে-_কিন্ত স্থায়ী হয় না__নিম্নগামিনী 

হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। 

আমার আমেরিকার বক্তৃত! শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে 

মাগী-মিন্সেগুলোর মধ্যে অনেকের ভাব হত-_কেউ বা 

জড়বৎ হয়ে যেত। 'আঁমি অনুসন্ধানে পরে জানতে 

পেরেছিলাম, এঁ অবস্থার পরই অনেকের কা'মপ্রবৃত্তির 

আধিক্য হত। স্থির ধ্যান-ধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ 

হয়। ৃ 

মহাশয়, এ সকল গুহা সাধন-রহস্ত কোন শাস্ত্রে পড়ি 

নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম। 

সব সাধন-রহ্ম্ত কি আর শাস্ত্রে আছে ?-_-এগুলি 

গুরু-ঞ্িষ্য-পরম্পরায় গুপ্তভাবে চলে আস্চে। খু সাব- 

ধানে ধ্যান ধারণা কর্বি। সামনে সুগন্ধি ফুল 

রাখ.বি ধুনা জাল্বি। যাঁতে মন পবিত্র ইয়, প্রথমতঃ 
তাই কর্বি। গুরু ইঞ্টের নাম করতে করতে বল্বি__ 

জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হক ! উত্তর দক্ষিণ পুর্ব্বপশ্চিম 
অধঃ উদ্ধ সব দিকেই শুভ সঙ্কল্লের চিন্তা ছড়িয়ে তবে 
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ধ্যানে বস্বি। এইরূপ প্রথম প্রথম কর্তে হয়। তার 
শর স্থির হয়ে ঝসে (যে কোন মুখে বস্লেই হ'ল) 

মন্্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরূপ ধ্যান কর্বি। 

একদিনও বাদ দ্িবিনি। কার্যের ঝঞ্চাট থাকে ত 

তঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না 

থাকলে কি হয় রে বাপ। ; 

এইবার স্বামিজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন-_ 
“তোদের অল্পেই আত্মদুষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিন্, 
তখন মুক্তি ফুক্তি ত তোদ্দের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা 

ছাড়া আর্তনাদপূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দুর করতে বদ্ধপরিকর 

হয়ে লেগে ঘা দেখি । কঠোর সাধনা ক'রে এ দেহ পাত করে 

ফেলেচি। এই হাড় মাংসের খাঁচায় আর যেন কিছু নাই। তোরা! 

এখন কাধে লেগে যা, আমি একটু জিরই। আর কিছু না 
পারিস্ঃ এই সব যত শাস্ত্র মান্ত্র পড়লি, এর কথা জীবকে শুনাগে। 

এর চেয়ে আর দান নাই। জ্ঞান-দানই সর্বশেষ্ঠ দান। 
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স্থান_বেলুড় মঠ । 

বর্ষ-_-১৯০২ খৃষ্টাব্দ । 

বিষয়, 

মন ৮ম ।বধি-নিয়মের প্রচলন--“আস্মারামের কৌটা” ও উহ্থার শক্তি 

পরীক্ষা--ম্বামিজীর মহত্ব সম্বন্ধে শিষোর প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন-_ 

পূর্ধববঙ্গে অগ্বৈতবাদ বিস্ত/র করিতে স্বামিজীর শিষাকে উৎমাহিত করা এবং 

বিবাহিত হইলেও ধর্মলাঁভ হইবে বলিয়! তাহাকে অভয়দন--এল্রী শ্রীরামকৃদেবের 

সন্ন্যাসী শিষাবর্গ সম্বন্ধে স্বামিজীর বিশ্বান _নাগ মহাশয়ের সিদ্ধ-স্করত্ব। 

স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শান্্রীলোচনার জন্য 

মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাশ হইতেছে। স্বামী ওুদ্ধাননা, 

বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাশের ভিতর প্রধান জিজ্ঞান্। 

ধ্ররূপে শাস্ত্রালোচনাকে স্বামিজী “চচ্চ” শব্দে নির্দেশ করিতেন 

এবং *চর্চা* করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্বদা বহুধা 

উৎসাহিত করিতেন। *কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, 

কোন দিন বা উপনিষদ ও ব্রহ্মক্ত্র-ভাযোর আলোচন। হইতৈছে। 

স্বামিজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া! প্রশ্ন সকলের 

মীমাংসা করিয়৷ দিতেছেন। ন্বামিজীর আদেশে একদিকে যেমন 

কঠোর নিয়ম পুর্ব্বক ধ্যান-ধারণ! চলিয়াছে; অপর দিকে তেমনি 

শান্্রালোচনার জন্য এ ক্লাশের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে, 

এবং তাহার শাসন সর্ব! শিরোধাধ্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবঞ্তিত 
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ব্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

নিয়ম অনুপরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, 

পাঠ, ধ্যান--সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ। কাহারও কোঁন 

দিন এ নিয়মের একটু এদিক ওদিক হইলে, নীতিমর্ধ্যাদাভঙ্গের 

জন্য সেদিন তাহাকে মঠে ভিক্ষা! দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহাকে 
সেদিন পল্লী হইতে নিজে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হয় এবং এ 
ভিক্ষান্ন মঠভূমিতে নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। আবার 
সঙ্ঘগঠনকল্পে স্বামিজীর দৃরদৃষ্টি কেবলমাত্র মঠবাসিগণের অন্য 
কতকগুলি দৈনিক নিয়ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে 

অনুষ্ঠেয় মঠের রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্যগালোচনা! করিয়া 

তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত অনুশাসন সকলও লিপিবদ্ধ করিয়াছে । উহার 

পাওুলিপি অগ্যাপি বেলুড় মঠে সবে রক্ষিত আছে। 

প্রত্যই স্বানান্তে স্বামিজী ঠাকুরঘরে যান- ঠাকুরের চরণামৃত 

পান করেন-_প্রীপাছক1! মস্তকে স্পর্শ করেন_ এবং ঠাকুরের 
তম্মাস্থিসম্পুটাত কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্ প্রণাম করেন। এই 

কোটাকে তিনি “আত্মারাঁমের কৌটা” বলিয়! অনেক সময় নির্দেশ 
করিতেন | এই সময়ের অল্প দিন পূর্বে এ '“আত্মারামের 
কোটাঁ”কে লইয়া এক বিশে ঘটন| উপস্থিত হয়। একদিন 
স্বামি্জী উহা! মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে'বাহির হইতেছেন 

-এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল--“সত্যই কি ইহাতে 
. আত্মারাষ ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে ? দেখিব পরীক্ষা করিয়া !” 

ভাবিয়া যনে মনে প্রার্থনা করিলেন,_স্ঠাকুর! যদ্দি তুমি 

রাজধানীতে উপস্থিত, অমুক মহারাজকে মঠে তিন দিনের মধ্যে 

আকর্ষণ করিয়া লইয়া! আইস, তবে বুঝিব, তুমি সত্যসত্যই এখানে 
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দ্বাবিংশ বলী।, 

'আছ।” মনে মনে প্ররূপ বলিয়া, তিনি ঠাকুরঘর হইতে বাহির 

হইয়া আদিলেন এবং এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বললেন না) 
কিছুক্ষণ পরে 'এঁ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইলেন। পরদিন তিনি 

কোর্য্যাস্তরে কয়েক ঘণ্টার.জন্ত কলিকাতায় যাইলেন। অপরাহ্রে 

মঠে ফিরিয়! আসিয়! শুনিলেন, সত্যসত্যই এ মহারাজা মঠের 
নিকটবর্তী ট্রাঙ্ক, রোড. দিয়া যাইতে যাইতে পথে গাড়ী থামাইয়া, 
স্বামিজীর অন্বেষণে মঠে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি মঠে 

উপস্থিত নাই শুনিয়া) মঠ-দর্শনে অগ্রসর হন নাই! সংবাদ শ্রবণ 

করিবামাত্র স্বামিজীর নিজ সঙ্কল্পের কথা মনে উদয় হইল এবং 

বিন্রয়-বিস্ফারিতনেত্রে নিজ গুরুত্রাতৃগণের নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন 

করিয়া তিনি “আত্মারামের কৌটা”কে বিশেষ সন্তর্পণে পূজ। করিতে 

তাহাদিগকে আদেশ করিলেন । 

আজ শনিবার ; শিষ্য বৈকালে মঠে আসিয়াই স্বামিজীর 

এঁ সিদ্ধসঙ্কল্লের বিবয় অবগত হইয়াছে। স্বামিজীকে প্রণাম 

করিয়া উপবেশন করিবামাত্র দে জানিতে পাঁরিল, তিনি তখনি 

বেড়াইতে বাহির হইবেন, প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য 

প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্ের একান্ত বাসনাঃ স্বামিজীর সঙ্গে 

যায়-_কিন্তু অনুগ্গতি ন] পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে ভাবিয়া*বসিয় 

রহিল। স্বামিজী আলখেল্লা ও গৈরিক বসনের কাঁণঢাকা টুগী 

পরিয়া, একগাছি মোট! লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন__ 

পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। বাইবাঁর পূর্ব্রে শিষোর দিকে চাহিয়! 
বলিলেন;__-“চল” যাবি ?” শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 
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প্বামি-শি্ত সংবাদ । 

. কি ভাঁবিতে ভাবিতে স্বামিজী অন্তমনে পথ চলিতে লাগিলেন । 

ক্রমে গ্রাঙড ট্রাঙ্ক. রোড, ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
শিষ্য; স্বামিজীর এরূপ ভাব দেখিয়া, কথা কহিয়া তাহার চিন্তা 

ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া, প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত 

নানা গল্প করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,_-মহাশয়, 

ঠাকুর স্বামিজীর মহত্ব সম্বন্ধে আপনাচর কি বলিতেন তাহাই 
বলুন ।” ( স্বামিজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন। ) 

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বল্তেন, তা তোকে একদিনে কি 
বল্ৰ ? কখনও বল্তেন; “নরেন অথণ্ডের ঘর থেকে 

এসেছে ।” কখনও বল্তেন,_“ও আমার শ্বশুর 
ঘর।” আবার কখনও বল্তেন--“এমনটা জগতে 

কখনও আসে নাই-_ আস্বে না” | একদিন বলে- 
ছিলেন,_-প্মহামাঁয়! ওর কাছে যেতে ভয় পায়!” 

বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুর দেবতার কাছে 

মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভিতরে 

করে উহাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়ে- 

ছিলেন । পরে ঠাকুরের কৃপায় ঈব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে 

উনি সব মান্লেন। - 
শিষ্য । আমার সঙ্গে নিত্য কত হাম্ত পরিহাস করেন। এখন 

কিন্ত এমন গম্ভীর হইয়! রহিয়াছেন যে কথা কহিতে 

ভয় হইতেছে। 

প্রেমামন্দ । কি জানিস্ ?-_মহা পুরুষেরা কখন কি ভাবে থাকেন 

_-তা আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর। ঠাকুরের জীবৎ- 

১৮২ 



শিষ্য । 

দ্বাবিংশ বল্লী।, 

কালে দেখেছি, নরেনকে দূরে দেখে তির্নি সমাধিস্থ 
হয়ে পড়তেন ; যাঁদের ছোঁয়া জিনিষ খায় উচিত 
নয় বলে অন্ত সকলকে খেতে নিষেধ করতেন, নরেন 
তাদের ছোঁয়া খেলেও কিছু বলতেন ন| । কখনও 

বল্তেন,--“মা, ওর অদ্বৈতজ্ঞান চাঁপা দিয়ে রাখ-- 

'আমার। টের *কাঁষ আছে । 'এসব কথা কেই বা 

বুঝবে--আর কাকেই বা বল্ব? 

মহাশয়) বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মানুষ 

নহ্ন | কিন্ত-_-আবার কথাবার্তা, ঘুক্তি-বিচার করিবার 

কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয়, 
যেন কোন আবরণ দিয়ে সে সময় উনি আপনার ' 

ষথার্থ স্বরূপ বুবিতে দেন না! 

প্রেমানন্দ ৷ ঠাকুর ব্ল্তেন।_-ও বখনি জান্তে পার্বে-ও কে, 

তখনি আর এখানে থাকৃবে না, চলে বাবে । তাই 

কাষকর্ম্মের ভিতরে নরেনের মনট! থাকলে আমরা 

নিশ্চিন্ত থাকি । ওকে বেশী ধ্যান ধারণা করতে দেখ লে, 

আমাদের ভয়'হয়। 

এইবার স্বমিজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন । 

্ী সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্কে নিকটে দেখিয়া তিনি 
বলিলেন,_-“কিরে, তোদের কি কথা হচ্ছিল ?” শিষ্য বলিলঃ __. 

“এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নান! কথ! হইতেছিল।” উত্তর শুনিয়াই 
স্বামিজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন 

এবং মঠের আমগাছের তলায় বে ক্যাম্পথাটথানি তাহার বসিবাঁর 
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জন্য পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ 

বিশ্রাম কল্পিবার পরে মুখ ধুইয়৷ উপরের বারান্দায় বেড়াইতে 
বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন,__“তোদের দেশে বেদাস্তবাদ 
প্রচার করতে লেগে যা না কেন ? ওখানে ভয়ানক তন্ত্রমতের 

প্রাছুর্াব। অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙ্গাল দেশটা তোলপাড় 

করে তোল্ দেখি। তবে জান্ব, তুই বেদান্তবাদী। ওদেশে 'গয়ে 

প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে-_তাতে উপনিষৎ, ব্রহগস্ত্র 

এই সব পড়া । ছেলেদের ব্রহ্মচর্যয শিক্ষা দে। আর বিচার করে 

তান্ত্রিক পঙ্ঙিতদের হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে 

কেবল ন্যায়শান্ত্রের কচ.কচি পড়ে । ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান 

আর অন্থমান-__এই নিয়েই হয়ত নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের মাঁসাবধি 

বিচার চলেছে । আস্মজ্ঞানলাভের তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা 

হয় বল্? বেদান্ত-সিদ্ধান্তিত ব্র্গতত্বের পঠন-পাঁঠনা না হলে কি 
আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হক বা নাগ 

মহাশয়ের বাড়ীতেই হ'ক্ একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এই 
_ সব সংশান্ত্র পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচন! হবে। এরূপ 

করলে তোর নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ 

হবে। তোর কীর্তিও থাক্বে । | 

শিষ্ষা। মভাশয়। আমি নামযশের আকাজ্ষা রাখি না। তবে 

আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও এরূপ 

ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়! সংসারে এমন 

জড়াইয়! পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই 
থাকিয়৷ যাইবে। 

১৮৪ 



দ্বাবিংশ বলী। 

স্বামিজী। বে করেছিস্ ত কি হয়েছে? মা বাপ ভাই বোন্কে 
অনবন্ত্র দিয়ে যেমন পালন কচ্ছিস্ঃ স্ত্রকেও তেমনি 

কর্বি, বস্। ধর্মোপদদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে 

টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে 

দেখবি । ধর্ম উদ্যাপনে “সহধর্মিণী বলে মনে কর্বি। 

অন্ত সময়ে জ্পর দশ জনের মত্ত দেখ বি। এইরূপ ভাবতে 
ভাবতে দেখবি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। 

ভয়কি? 

স্বামিজীর অভয়বাণী শুনিয়া শিষ্য আশ্বস্ত হইল। 

আহারান্তে স্বামিজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন । 

অপর সকলের প্রসাদ পাইবার তখনও সময় হয় নাই। সেজনা * 

শিশ্য স্বামিজীর পদসেব! করিবার অবসর পাইল। 
স্বামিজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার 

জন্য কথাচ্ছলে বলিতে লাঁগিলেন)__“এই যে সব ঠাকুরের 
সন্তান দেখছিস্, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা করে 

লোকের চিত্তসশুদ্ধি হবে-_-আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হবে। “পরিপ্রশ্জেন 

সেবয়া” গীতার উত্তিৎশুনেছিদ ত? এদের সেবা কর্বি। তা 

হলেই সব হয়েটযাবে। তোকে এরা কত স্রেহ করে, জাঙ্দিস্ ত? * 
শিষ্য । মহাশয়) ইহাদের কিন্তু বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। 

এক এক জনের এক এক ভাব! ৭ ্ 

স্বামিজী। ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক 

রকম ফুল দিয়ে এই সঙ্ঘরূপ তোড়াটা বানিয়ে গেছেন। 

যেখানকার যেটা ভাল, সব এতে এসে পড়েছে-_ 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

কালে আরও কত আস্বে। ঠাকুর ' বল্তেন,_€যে 
একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ভেকেছে, 
তাকে এখানে আন্তেই হবে,। বারা সব এখানে 

রয়েছে, তারা এক এক জন মহাসিংহ; আমার কাছে 

কুচকে থাকে বলে এদের সামান্ত মানুষ বলে মনে, 

করিমনি। এসাই আবার যখন বাহির হবে তর্থন 

এদের দেখে লোকের €েতন্য হবে। অনস্ত-ভাবময় 

ঠাকুরের শরীরের অংশ বলে এদের জান্বি। আমি 

এদের এঁ ভাবে দেখি। শ্রী যে রাখাল রয়েছে, ওর 

মত 37017109911  ( ধর্মুভাব) আমারও নাই। 

_ ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে করতেন, খাঁওয়াতেন-__ 
একত্র শয়ন কর্তেন। ও আমাদের মঠের শোঁভা-_ 

আমাদের রাজা । এ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, 

শরৎ, শশী) স্থবোধ প্রভৃতির মত ঈশ্বরবিশ্বাসী ছুনিয়া 

ঘুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এর প্রত্যেকে 

ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও 

সব শক্তির বিকাশ হবে। 

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামিজী জাবার 
বলিলেন, 

“তোদের দেশ থেকে নাঁগ মশায় ছাড়া কিন্তু আর কেউ 

এল না। আর ছু একজন যার! ঠাকুরকে দেখেছিল-_তানা 

তাকে ধরতে পাল্লে না।” নাগ মহাশয়ের কথা শ্বরণ করিয়া, 

স্বামিজী কিছুক্ষণের জন্ত স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামিজী 
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দ্বাবিংশ বল্লী” 

শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস 

উঠিয়াছিল। সেই কথাটা স্মরণ রাখিয়! শিষ্যুকে ' বলিলেন,__ 
হারে, এঁ ঘটনাটা কিরূপ বল্ দেকি ?” 

*» শিষ্য । আমিও এ ঘটন! শুনিয়াছি যাত্র--চক্ষে দেখি নাই। 

শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণী যোগে পিতাকে সঙ্গে 

করিয়া নাঁগ মহাশয় কলিকাতা আমসিবার জন্য প্রস্তুত 

হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়৷ তিন 

চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়৷ বাড়ীতে ফিরিয়া 
আসেন । অগত্য। নাগ মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার 

সঙ্কল্প ত্যাগ করেন ও পিত্]টঁকে বলেন,-“মন শুদ্ধ হলে 

মা গঙ্গ! এখানেই আস্বেন।” পরে যোগের সময় * 

বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া! এক জলের উৎস 

উঠিয়াছিল, এইরূপ শুনিয়াছি। যাহার! দেখিয়াছিলেন, 

তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন । আমার 

তাহার সঙ্গলাভের বনু পূর্ব তী ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
স্বামিজী। তার আর আশ্তর্য্য কি? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ) 

তার জন্য ধরূপ হওয়। আমি কিছু আশর্যা মান 

করি না। 
বলিতে বলিতে স্বামিজী পাঁশ ফিরিয়া শুষ্টয়৷ একট তন্্রাবিষ্ট 

হইলেন। 

তদর্শনে শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া! গেল। 
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জশ্ত্রোজিহস্ণ জল্লী। 

স্থান_-কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে । 

বর্ষ-_-১৯০২ খৃষ্টাব্দ । 

বিধয় 

স্বামিজীর নিরভিমানিতা-_-কামকাঞ্চনের সেবা ত্যাগ না করিলে, ঠাকুরকে 

ঠিক ঠিক বুঝা অদস্তব--ঠাকুর এররামকৃষ্ণদেবের অস্তরঙ্গ ভক্ত কাহারা-_সর্বব- 
ত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তেরাই সবব কাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব প্রচার 

করিয়াছেন__গৃহী ভক্তের! ঠাকুরের সম্বন্ধে বাহ! বলেন, তাহাও আংশিক 

ভাবে সত্য-_মহান্ ঠাকুরের একবিন্দ্রু ভাব ধারণ করিতে পারিলে, মানু ধন্য 

হয়__সন্নযার্সা ভক্তদ্দিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান--কালে সমগ্র 

পৃথিবী ঠাকুরের উদারভাব গ্রহণ করিবে--ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা 

বন্দন৷ মানবের কলাণকর। 

শিষ্ষ আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে 

বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছু দূরে একজন সন্ন্যাসী আহীরি- 

টোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন * তিনি নিকটস্থ হইলে 

শিষ্য ধেখিল, সাধু আর কেহ নন-_তাহারই গুরু, স্বামী, 
শ্রীবিবেকানন্দ !-_ন্বামিজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙ্গায় চানাচুর 

ভাজা; বালকের মত উহা! খাইতে খাইতে স্বামিজী আনন্দে 

পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভুবনবিখ্যাত স্বামিজীকে এররূপে 

পথে চানাচুর ভাজ! খাইতে খাইতে আগমন করিতে দেখিয়া, শিশ্ 
অবাক্ হইয়! তাহার নিরভিমানিতার কথা ভাবিতে লাগিল। 
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ত্রয়োবিংশ বললী-। 

পরে তিনি সম্মুথস্থ হইলে, শিষ্য তাহার চরণে প্রণত হইয়া, তাহার 
হঠাৎ কলিকাত৷ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।* 

স্বামিজী। একটা দরকারে এসেছিলুম্। চ, তুই মঠে যাবি? চারটী 
রর চাঁনাচুর ভাজ! থা না! ? বেশ হুন ঝাল আছে। 

, শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ও মঠে যাইতে স্বীক্কৃত 

হইল। 

স্বামিজী। তবে একখান! নৌকা ছ্ভাখ.। 

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাঁড়! করিতে ছুটিল। ভাড়া লইয়! 

যাঝিদের সহিত দর দস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামিজীও তথায় 

আসিয়া পড়িলেন! মাঝি মঠে পৌছাইয়৷ দিতে আট আনা 
চাহিল। শিশ্বা ছুই আনা বলিল। “ওদের সঙ্গে আবার কি দর ' 
দস্তর কচ্ছিস্?” বলিয়! স্বামিজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং 

মাঝিকে “যাঃ,। আট আনাই দিব” বলিয়। নৌকায় উঠিলেন। 

ভটার প্রবল টানে নৌকা 'অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং 

মঠে পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল । নৌকামধ্যে স্বামিজীকে 
একাকী পাইয়া, শিষ্য তাহাকে নিঃসক্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা 

করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল। এই বৎসরের ২*শে আযাড়েই 

, স্বামিজী স্বরূপঞ্সংবরণ করেন । ওঁ দিনে গঙ্গাবক্ষে খবামিজী'র সহিত 

শিত্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই ,অগ্ঠ পাঠকগণকে 
উপহার দেওয়। যাইতেছে । রখ 

ঠাকুরের বিগত জন্মোৎ্সবে শিষ্য তাহার তক্তদিগের মহিমা 

কীর্তন করিয়া যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া 

স্বামিজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।_“তুই তোর রচিত স্তবে 
১৮৯ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

যাদের যাঁদের নাম করেছিস; কি করে জান্লি তাঁরা সকলেই 
ঠাকুরের সাস্গাপাঙ্গ ?” 

শিষ্য । মহাশয়, ঠাকুরের সন্যামী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট 

এতদিন ষাতায়াত করিতেছি; তবাহাদেরই মুখে শুনেছি, 

ইহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত ! 

স্বামিজী। ঠাকুরের তক্ত হতে পারে। কিন্তু সকল তক্তের ত 
তার (ঠাকুরের ) সাঙ্গোপাঙ্গের ভিতর নয় ? ঠাকুর 

কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, “মা দেখাইয়! 

দিলেন, এরা সকলেই এখানকার ( আমার ) অন্তরঙ্গ 

লোক নয়।” স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তেদের সম্বন্ধেই ঠাকুর 

সেদিন খ্ূপ বলেছিলেন। 

অনন্তর ঠাকুর নিজ তক্তদ্দিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণা 

নির্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী ক্রমে গৃহস্থ 

ও সন্্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর গ্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিষ্যকে 

বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন । 

স্বামিজী | কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও কর্বে-আর ঠাকুরকেও 

বুঝবে--এ কি কখনও হয়েছে ?-_না, হতে পারে? ও 

কথা কখন বিশ্বাস কর্বিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর 

অনেকে এখন “ঈশ্বরকোটি” “অন্তরঙ্গ” ইত্যাদি বলে 

আপনাদের প্রচার কর্ছে! তার ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই 

নিতে পল্লে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাফুরের 
অন্তরঙ্গ ভক্ত! ওসব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি । 

যিনি ত্যাগীর “বাদ্সা” তার রুপা পেয়ে কি কেউ 
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ত্রয়োবিংশ বল্লী.। 

কখন .কাম-কারঞ্চনের €সবায় জীবন যাপন করতে 

পারে? 

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, ধাহাঁরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তীহারা সকলেই ঠাকুরের 

ভক্ত নন? 

স্বািজী। তাকে বল্ছে ? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 

করে ান718 ( ধর্খীনুভূতির ) দিকে অগ্রসর 

হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত | ' 

তবে কি জানিস্?--সকলেই কিন্ত তার অস্তরক্ষ নয়। 

ঠাকুর বল্তেন্-_-অবতারের সঙ্গে কল্পাস্তরের সিদ্ধ খষিরা । 

দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তারাই” 

তগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কাধ্য 

|করেন বা জগতে ধর্মভাঁব প্রচার করেন। এটা জেনে 

রাখ বি-_-অবতারের সঙ্গো্পাঙ্গ একমাত্র তারাই, ধারা 
পরার্থে সর্বত্যাগী-_যাঁরা ভোগন্থথ কাঁকবিষ্ঠার ন্যায় 

পরিতাগ করে প্জগদ্ধিতায়” “জীবহিতায়” জীবনপাত 

করেন। ভঙ্গবান্ ঈশার শিষ্েরা সকলেই সন্যাসী। 
শহর রামানুজ, শ্রীচৈতন্ত ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কগাপ্রাপ্ত 

সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্নযাসী। এই সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে র্বিদ্ঠা প্রচার" 

করে আস্ছেন। কোথায়, কবে শুনেছিস্-কামকাঞ্চনের 

দাঁস হয়ে থেকে মানুষ, মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বর- 

লাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না 

১৯১ 



স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

শিষ্য । 

হলে অপরকে কি করে মুক্ত করবে? বেদ বেদান্ত 

ইতিহাস পুরাণ সর্বত্র দেখতে পাঁবি-_সন্ন্যাসীরাই সর্ব 
কালে সর্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। 

[715607) 1000915 159117-ঘথা পূর্ববং তথা পরে-__. 

এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য্য ঠাকুরের কৃতী 
সন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পুর্জিত 
হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্তের কথা ফাঁক! 

আওয়াজের মত শূন্যে লয় হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ 

ত্যাগী সন্াসিগণই ধর্্মভাব রক্ষ! ও প্রচারের মহাঁকেন্দ্র- 

স্বরূপ হবে। বুঝলি? 
তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তের! যে তাহার কথা নানাভাবে 

প্রচার করিতেছেন, সে সব কি সত্য নয়? 

স্বামিজী। একেবারে সত্য নয় বলা বায় না) তবে, তার! 

ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব 700108] (0 

(আংশিক সত্য )। যেযেমন আধার, সে ঠাকুরের 

ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা করছে। শ্ররূপ করাট! 

মন্দ নয়। তবে তার ভক্তের" মধ্যে এরূপ ষদ্দি কেহ 

বুঝে থাকেন যে, তিনি বা বুঝেছেন খ্বা বল্ছেন, তাই 

একমাত্র সত, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ 

বল্ছেন-_তান্ত্রিক কোল, কেহ বল্ছেন--চৈতন্যদেব 
“নারদীয় ভক্তি” প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বল্ছেন 

--সাধন ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের 

বিরুদ্ধ কেহ বল্ছেন--সন্ন্যাসী হওয়া! ঠাকুরের অভিমত 
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ত্রয়োবিংশ বল্পী। 

নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী তক্তদের মুখে শুন্বি-_ও 
সব কথায় কাণ দিবিনি। তিনি যে কি_-ফঁত কত 

পূর্বগ-অবতারগণের জমাটবীধা ভাবরাজ্যের ব্রাজা, 

তা জীবনপাতী পস্তা করেও একচুল বুঝতে পার্লুম্ 

না। তাই তার কথা সংযত হয়ে বল্তে হয়। যে 

যেমন আধার, ডাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর 
করে গেছেন। তার ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু 

ধারণা করতে পেলে» মানুষ তখনি দেবতা হয়ে বায়? 

স্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর 

কোথাও কি খুঁজে পাওয়া বায় ?--এই থেকেই বোঝ, 
তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন অবতার বল্লে, 

তাকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তার সন্্যাসী 
ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তথন অনেক 

সময় নিজে উঠে চারিদিক খুজে,দেখতেন কোন গেরস্থ 

সেখানে আস্ছে কি না! যদি দেখতেন-_কেহ 

নাই বা আস্ছে না, তবেই, জলন্ত ভাষায় ত্যাগ- 

তপন্তার মহিম! বর্ন করতেন । সেই সংসার-বৈরাগ্যের 

গ্রবল উর্গীপনাতেই ত আমর! সংসারত্যাগী উদাসীন 1" 
শিষ্য। গৃহস্থ ও সন্যাসীদের মধ্যে তিশি এত প্রভেদ্ রাখিতেন ! 
স্বামিজী। তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না। 

বুঝেই গ্ভাখ. না কেন-তীার যে সব সন্তান ঈশ্বর- 
লাভের জন্য এ্রহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ কবে 

পাহাড়ে পর্বতে, তীর্থে আশ্রমে, তপন্তায় দেহপাঁত 

১৯৩ 
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স্বামি-শিষ্-সংবাদ । 

শিষ্য। 

করছে, তারা বড়--না, যাঁরা তার সেরা, বন্দনা, ম্মরণ, 

ষনন কচ্ছেঃ অথচ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে উঠতে 

পার্ছে না, তারা বড়£ যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় 

জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমার উদ্দারেতা, 

যার! ত্যাগ-বৈরাগ্যের মৃত্তিযান্ চলদি গ্রহ, তাঁরা বড়-_না, 

যাঁরা মাছির মত একবার ফুলে বসে পরক্ষণেই আবার 

বিষ্ঠায় বন্ছে, তারা বড় ?--এসব নিজেই বুঝে গ্াখ.। 

কিন্। মহাশয় ধাহার! তীহার (ঠাকুরের ) কৃপা 

পাইয়াছেন, উহাদের আবার সংসার কি? তাহারা 

গৃহে থাকুন বা সন্যাস অবলম্বন করুনঃ উভয়ই সমান, 

আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। 

স্বামিজী। তীর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন, বুদ্ধি কিছুতেই 
আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কপার [০51 

( পরীক্ষা ) কিন্তু চুচ্ছে__-কা'ম-কাঁঞ্চনে অনাঁসক্তি ৷ সেটা 

যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা 

কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই। 
পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে, শিষ্য অন্য কথার অবতারণা 

করিয়! স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিল,--“মহাঁশয় »।পণি যে দেশ 

বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল?” 

খ্বামিজী। কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোর! দেখতে পাবি। 

কালে, পৃথিবীকে ঠাকুরের উদ্দার ভাব নিতে হবে, তার 

সুচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্তামুখে সকলকে ভেসে 

যেতে হবে। 
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ত্রয়োবিংশ বল্ী। 

শি্যা। আপনি ঠাকুরের সনবন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের 
প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে। * 

স্বামিজী। এই ত কত কি দিনরা”্ত শুন্ছিস। তীর উপমা 
॥.. তিনিই। তীর কি তুলনা আছে রে? 

শিষু।। মহাশয়। আমরা ত তাহাকে দেখিতে পাই নাই। 

* আমাদের, উপায়? ৮ ৭ 

স্বামিজী। তীর সাক্ষাৎ কৃপাগ্রাণ্ড এই সব সাধুদের সঙ্গলাভ ত 

করেছিদ্? তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি করে বল্। 

তিনি তার ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ কর্ছেন। 

তীদের মেবা বন্দনা করলে, কালে ভিনি 705০8100 

( প্রকাশিত ) হবেন! কালে সব দেখ তে পাবি। 

শিব্য। আচ্ছা! মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্ত সকলের 

কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহ! 

বলিতেন, সে কথা ত কোন দিন কিছু বলেন না? 

স্বামিজী । আমার কথা আর কি বল্ব? দেখ ছিম্ ত--আমি তার 

দৈত্যদানার ভিতরকার একটা কেউ হুব। তাঁর সাম্নেই 
কখন কখন তাকে গালমন্দ কর্তুম্। তিনি শুনে হাস্তেন। 

১ বলিতে বাঁলিতেঁস্বামিজীর মুখমগুল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার 

দিকে শৃন্মনে চাহিয়া, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়। রহিরলোন | দেখিতে 

দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌছিল। স্বামি” 
তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন।_- 

«“( কেবল ) আশার আশা; ভবে আসা, আসামাত্র সার হল। 

যা ৪ ০ 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।” 

গান শুনিয়! শিষ্য স্তস্তিত হইয়া স্বামিজীর মুখপানে তাকাইয়! 
রহিল । 

গান সমাপ্ত হইলে, ন্বামিজী বলিলেন; -“তোদের বাঙ্গাল দেশে, 
স্থক গায়ক জন্মায় না। মা গন্গার জল পেটে ন! গেলে স্থুক্ঠ 
হয় না।” | রা 4 “ 

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামিজী নৌক1 হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং জাম! খুলিয়।৷ মঠের পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট 

হইলেন। স্বামিজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিক বদন সন্ধ্যার 
, দীপালোকে অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। 
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চতুন্ি্িহস্ণ বল্ভলী। 

শেব দেখা । 

স্থান_ বেলুড় মঠ। 

বর্ষ--১৯০২ ৃষ্টাব 

বিষয় 

জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দৃষণীয়_-বিদ্া সকলের 
নিকট হইতে শিখিতে পার! যায়, কিন্তু যে বিদ্যাশিক্ষায় জাতিয় ত্বলোপ পায়, 

তাহার সর্ধ্বথা পরিহার কর্তবা -পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষোর সহিত কখোপকথন-_ 

স্বামিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকা গ্রত। লাভের জন্য প্রার্থনা-_-স্বামিজীর শিষ্যকে 

আণীর্বাদ করা-_বিদায়। 

আজ ১৩ই আযাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাকৃকালে 
মঠে আসিয়াছে । বালিতেই তখন তাহার কর্ধস্থান। অদ্য সে 

আফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে । উহা পরিবর্তন করিবার 

সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামিজীর পাদপদ্সে প্রণত হইয়া, 

সে তাহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামিজী, বলিলেন__ 

“বশ আছি।: (শিষ্ের পোষাক দেখিয়া ) তুই কোট প্যান্ট 
পরিস্--কলার পরিস্ নি কেন?” এ কথা বল্িয়াই নিকটস্থ 
স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া! বলিলেন, -“আমার যে সব কলরি+ 
আছে, তা থেকে ছুটো কলার একে কাল (প্রাতে) দিস্ 
ত।” সারদানন্দ স্বামীও স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 

লইলেন। 
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. স্বামি-শিষ্য-সংবাদ | 

তঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাঁড়িয়াঃ হাত 

মুখ ধুইয়া, ্বামিজীর কাছে আসিল। স্বামিজী তখন তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন,-“আহার, পোবাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার 

পরিত্যাগ কর্লে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হরে যায়। বিদ্যা সকলের 

কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্ত ষে বিদ্যালাতে জাতীয়$হর 

লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না--অধঃপাকুতর হ্থচনাই হয় ।৮' 

শিষা। মহাশয় অফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত 

পোষাকাদি না পরিলে চলে ন|। 

স্বামিজী | তা কে বারণ করছে 2 আফিস অঞ্চলে কার্য্যান্ুরোধে 

ধীরূপ পোষাক পরবি বৈকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক 
বাঙ্গালী বাবুহবি। সেই কোচ! ঝুলান, কামিজ গায়, 

চাদর কাধে । বুঝলি? 

শিষ্য । আভ্ঞা হাঁ। 

স্বামিজী। তোরা! কেবল নার্ট (কাঁমিজ) পরেই এবাড়ী ওবাড়ী যান্ 

- ওদেশে (পাশ্চাতো ) রূপ পোষাক পরে লোকের 

বাড়ী বাওয়া ভারী অনদ্রত'_701:90 (নেংটো) বলে। 

সার্টের উপর কোট না পর্লে; ভদ্রলোকে বাড়ী ঢুকতেই 

দেবে না। পোঁষাকের ব্যাপারে তোরাখক "হই অনুকরণ 

করতেই শিখেছিদ্! আজকালকার ছেলে-ছোক্রার! থে 

সব পোযাঁক পরে, ত্তা ন৷ এদেশী-_না ওদেশী, এক 

অভুত সংমিশ্রণ ! 

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামিজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা 
করিতে লাঁগিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র শিষ্যাই রহিল। শিষ্য সাধন 
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চতুবির্বংশ বল্লী। 

সন্ধে একটী কথা, এখন স্বামিস্ীকে বলিবে কি না, ভাবিতে 

লাগিল। $. 

স্বামিজী। কি ভাবছিন্? বলেই ফেল না! (ধেন মনের কথা 

টের পাইয়াঁছেন! ) 

শিষ্য সলজ্জভাঁবে বলিতে লাগিল,--“মহাশয়, ভাবিতেছিলাম 

যে, আপনি যদি এমন্ব একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, 

ধাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়' পড়ে-£বাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ 

হইতে পারি--তবে খুব উপকার হস । সংসারচক্ষে পড়িয়া সাধন- 

ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার ।” 

| স্বামি শিষ্যের এরূপ দীনত তা দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ, 

করিলেন, বোধ হইল। প্রত্যুত্বরে তিনি শির্ষাকে সন্ষেহে বলিলেন, 

খানিক বাদে আমি উপরে যখন এক! থাকব, তখন তুই 

যাঁস। এ বিধয়ে কথাবার্ডী হবে এখন |” 

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া, ্)মিজীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
করিতে লাগিল! স্বামিজী “থাক্ থাক” বঙ্গিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী উপরে চলিয়া যাইলেন। 

শিষ্য ইত্যবমরে নীচে একক্ন সাধুর সঙ্গে বেদাস্তের বিচার 

খমারন্ত কাই দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাঁদ্বৈত মতের বাদ্-বিতগায় 

মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া, শিবানন্দ 
মহারাজ তাহাদের বলিলেন,_-“ওরে, আস্তে আস্তে বিচার কায) 

অমন চীৎকাঁর কর্লে স্বাঁমিজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।” শিষ্য 

এ কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে 

স্বামিজীর কাছে চলিল। 



. স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামিজী- পশ্চিমান্তে মেজেতে 

বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন । মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ ; যেন চন্ত্রকান্তি 

ফুটিয়৷ বাহির হইতেছে । তাহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির-_যেন 

“চিত্রাপিতারস্ত ইবাবতস্থে”! স্বামিজীর সেই ধ্যানন্থ মুত্তি দেখিয়া 
সে অবাক্ হইয়া নিকটেই দীড়াইয়। রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া 

থাকিয়াও, স্বামিজীর নাহ্ হুসের কোন চিহ্ন না! দেখিয়া, হিঃশব্ে 

এ স্থানে উপবেশন ক্করিল। আর অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, 

স্বামিজীর ব্যবহারিক রাজ্যসন্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস 

দেখা গেল; তাহার বদ্ধ পাঁণিপঞ্প কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে 

পাঁইল। উহার পাঁচ সাত মিনিট বাদেই স্বামিজী চক্ষুরুন্ীলন 

করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,__“কখন্ এখান এলি ? 
শিষ্য। এই কতক্ষণ আসিয়াছি। 

্বামিজী | তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। 

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামিজীর জন্য নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল 

ইয়া আদিল। স্বামিজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটী শিষ্বুকে 

ধথাস্থানে রাখিতে বলিলেন । শিষ্য এরূপ করিরা আসিয়া পুনরায় 

্ামিজীর কাছে বসিল। 

স্বামিজী । আজ খুব ধ্যান জমেছিল। টন / 

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যান করিতে বমিলে মন যাহাতে এরূপ ডবিয়া 

যায়, তাহা-আমাকে শিখাইয়া দিন্। 
স্বামিজী । তোকে সব উপায় ত পূর্বেই বলে দিয়েছি; প্রত্যহ সেই 

প্রকার ধ্যান কর্বি । কালে টের পাঁবি। আচ্ছাঃ বল্ 

দেখি, তোর কি ভাল লাগে? 
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চতুর্ববিংশ বল্লী। 

শিষ্প। মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, মেরূপ করিয়৷ থাকি, 
তথাচ আমার ধ্যান এখনও ভাল জন্মে না। কখন 

কখন আবার মনে হয়-কি হইবে ধ্যান করিয়া ? 

অতএব বোধ হয়ঃ আমার ধ্যান হইবে না, এখন 

আপনার চির-সামীপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

্ার্মমজী | ও সব /£81:765এর (মানসিক দৌর্বল্োর ) চিহ্ন ! 

সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মাস্থ তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা 

কর্বি। আত্মদর্শন একবার হলে, সব হ'ল-_জন্ম-মৃত্ার 

পাশ কেটে চলে যাবি। 

শিষ্ত। আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়। দিন। আপনি 
আজ নিরিবিলি আঁসিতে* বলিয়াছিলেন, তীঈ, 

আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে 

কিছু করিয়! দিন্। 

স্বামিজী। সময় পেলেই ধ্যান কর্বি। ন্ুযুন্ন-পথে মন যদি 

একবার চলে যায় ত আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে 

' যাবে-বেশী কিছু আর করতে হবে ন1। 

শিষ্য। আপনি ভ কত উৎসাহ দেন! কিন্ত আমার সত্যবস্ত , 

আআ্ঞত্যক্ষ হইবে কি? যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত 

হইতে পারিব কি? 
স্বামিজী। হবে বৈ কি! 'আকাট-ব্রন্মা সব কালে মুক্ত হয়ে ঘ”ব-__ 

আর তুই হবিনি? ও সব ৬০৪1:7655 ( দুর্বলতা ) 

মনেও স্থান দিবিনি। 

ইহার পর বলিলেন, শ্রদ্ধাবান্ হ-বীর্য্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ । 

লাভ কর্-_আর “পরহিতায়” জীবন পাত কর্--এই আমার ইচ্ছা 
ও আশীর্ববানণ।” 

তঃপর 'প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায়, স্বামিজী শিষ্কে বলিলেনঃ-- 

“যা, প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে ।” ূ 

শিষা স্বামিজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া রুপা ভিক্ষা করায়ঃ 

স্বামিজী শিষ্যের মস্তফে হাজ দিয়া আশীর্বাদ করিলে্স ও 

বলিলেন--“আমার আশীর্বাদে ষদি তোর কোন উপকার হয় 

ত বল্ছি, ভগবান্ রামকুষ্ঙ তোকে রুপা করুন । এর চেয়ে বড় 
আশীর্বাদ আমি জানি ন!।” 

শিবা এইবার আনন্দমমনে নীচে নামিয়! আপিয়!) শিবানন্ৰ 

মহারাজকে স্বামিজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। শিবানন্দ 
স্বামী প্র কথ! শুনিয়৷ বলিলেন।_-“যাঃ বাঙ্গাল, তোর্ সব হয়ে গেল। 

এর পর স্বামিজীর আশীর্বাদের ফল জান্তে পার্বি।” 

আহারান্তে শিষ্য আর সে রাত্রে উপরে বায় নাই। কারণ, 

স্বামিজী আন্ত সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার জন্ত শয়ন 

করিয়াছিলেন । 

পদদিন প্রত্যুষে শিষাকে কার্য্যান্নরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া 
যাইতেই হইবে । সুতরাং তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইগা দে উপরে 

স্বামিজীর পাছে উপস্থিত হইল। 

স্বন্িতী । এখনি যাবি? 

শিষা। আজ্ঞা হা। 

স্বামিজী । আগামী রবিবারে আস্বি ত? 

শিষ্য । নিশ্চয়! 
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চতুর্বি্বংশ বল্লী। 

্বাধিভী। তবে আয় ) ধ একথানি চল্তি নৌকাও আঁস্ছে। 

শিষ্য স্বামিজীর পাদপন্সে এজন্মের মত বিদায়লইয়া চলিল। 

মে তখনও জানেন! যে, তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থলশরীরে তাহার 

এই শেষ দেখা । স্বামিজী তাহাকে প্রসননবদনে বিদার দিয়া পুনরায় 

বলিলেন.--"্রবিবার আসিস”! শিষ্যও “আসিব” বলিয়া নীচে 

ন।মিয়া গেল।,  » ক. 4 

স্বামী সারদ্রানন্দ তাহাকে যাইতে উগ্ভত দেখিয়া বলিলেন,._ 

“ওরে, কলার দ্ুটো নিয়ে যা। নইলে সামিজীর বকুনি থেতে' 

হবে।” শিষ্য বলিল,--“মাজ বড়ই তাড়াতাড়ি মার একদিন 

লইয়৷ বাইব--মআপনি স্বামিজীকে এই কথা বলিবেন 1” 

চল্তি নৌকার মাঝি ডাঁকাঁডাঁকি করিতেছে । সুত”াং শিষাঃ 

&ঁ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় ছুটিল। শ্রিব্য নৌকায় 

উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামিজী উপরের বারান্দায় পাইচারী 

করিতেছেন। সে তাহ'কে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে 

প্রবেশ করিণ। নৌক। স্টার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহীরি- 

টোলার ঘাটে পঁহুছিল। 

ইহার সাতদিন পরেই ন্বামিজী স্বন্বরূপ সংবরণ করেন । শিবা 

 ঘটসশষম্পূর্ব্বে কোন আভাসই প্রাপ্ত হয় ন'ই। তীাহারপদেহাত্তের 

তীয় দিনে সংবাঁদ পাইয়।) সে মঠে উপস্থিত হয়। সুতরাং 

স্থলশরীরে স্বামিজীর সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে আর ঘটক উঠে 

নাই। 

ব্বামি-শিষ্য-সংবাদ সমাপ্ত । 
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পরিশিউ। 
নিবেদন । 

সত সাত বংসর ঘাঁবত ব্খুম-শিষ্য-সংবাদ” উদ্বোধন পত্রে 

ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে । * এতদিনে পুস্তকাকারে 

উদ্বোধন আফিস হইতে ইহা প্রকাশিত হইল। | 

স্বামিজী যখন প্রথমবার বিলাত হুইতে আদিয়! কলিকাতা, 

বাগবাঁজার ৬বলরাম বস্থুর বাড়ীতে অবস্থান করেন, তখন হইতে, 

শিষ্ের সহিত স্বামিজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্রপ্রদঙ্গ হইত । 

পুজনীয় মহে্দ্রনাথ গুপ্ত মহাপয় এ লময়ে একদিন তথায় উপস্থিত 

ছিলেন। এ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে, স্বামিনীর সহিত যে 

সব গ্রদঙ্গ হয়, তাহ! যেন সে লিগ্লিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাষ্টার 

মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই সকল প্রসর্দ লিপিবদ্ধ করিয়া 

রাখিয়াছিল-_তাহাতেই বিস্তৃত আকারে “ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ” 

লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, বেলুড়মঠের 

শ্রীযুক্ত দিব্ীনন্দ স্বামী যহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ 

করিয়া রাখিতে শিষ্কে বহুধা উৎদাহিত করিয়াছিলেন । এই 

ছুই মহাঁপুরুষের নিকট শিষ্য এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি! 

এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ভায়েরী হইতে লিখিত 

হইয়াছে। যেখানে স্থৃতি হইতে লেখা হইয়াছে, মেই সকল স্থান 

স্বামিজীর গুরুত্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গকে (যাহাদের মন্দুখে প্রসঙ্গোতর 

বিষয় সকল স্বা মিজী এ ভাবে বলিয়াছিলেন ) দেখাইয়া, তাহাদে' 



5৬ 

দ্বারা প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করাইয়! ছাপান হইয়াছে । সুতরাং 

এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে বলিয়! শিষ্যের 

সনাই। এই প্রসঙ্গের পঠন-পাঠন দ্বারা যদি কাহারও 

কল্যাণ সাধিত হয় তবেই শিষ্য আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। 

প্রকাশ গাকে যে, এই “স্বামি-শিষ্য-সংবাদের” সমগ্র স্বত্ব 
(27707001817) শিষ্য “বলুড়-মঠের ট্রাষ্টি (105000 )-গণ্যক 

দান করিয়াছে । ইহার সমগ্র আয় স্বামিজীর সমাধিখন্দিরের 

ব্ায়সন্কুলানে ব্যয়িত হইবে; এবং অতঃপর যাহা উদ্ধত্ত থাকিবে, 
তাহা রাঁমরুষ্ণ-মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত 

হইলে, ইহার উত্তরোত্তর সমগ্রা সংস্করণে শিষ্য বা সংসারসম্পর্কে 
পষে)র দায়াদগণের কোনরূপ দাবী থাকিল না বা থাকিবে না। 

ইতি 
দি 1 পেরি সত ৮, 

| ২. এ গ্রন্থকার | 
তি দি ৮ ॥ / . * ৃ্ এটি 

ঠা তর টি রি $ ক ঠা. | 

| ৬২ উ ক রি ১, এ লাভ ও 
চর পা চর ৫ ু 

সু .? 
সি ৯৫10 88- 5 

(পির এ কাশ 



শু ্হোঞ্রন্ ॥ 
স্বামী বিবেকানন-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃ্ণ-মঠ' পরিচালিত মাসিক সত্র। অগ্রিম 

বাধিক মূল্য সডাক ২* টাক1 | উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী 
ও বাঙ্গাল! সকল গ্রন্থই পাওয়! যায়। “উদ্বোধনপ্গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্বিধা । 
1" স্েজ্টব্য ২- 

দাধারণের গ্রাহকের 

দ্্তক 5 রা র্ »॥ পক্ষে পঙ্ছে 
বাঙ্গাল রাজযোগ ( ৫ম সংস্করণ ) 2. হত? ১০০ 

» জ্ঞানযোগ (৭ম এ) ১০ ১৭৪ 

» ভক্তিযোগ (৮ম সংস্করণ) ৯ 1০ 
» কশ্শযোগ (৫ম এ) ৮15 রে 
*. পত্রাবলী ১ম ভাগ, (৬ সংস্করণ ) 1৭ মত :, 

এ. শী ২য়ভাগ (৫মসংস্করণ) » 1০ ॥, 
৮. এ তয় ভাগ (২য় সংন্গরণ) 50০5 ৯ 

৮ এ ৪র্থ ভাগ ॥-/০ ॥* 

» ভক্তি-রহস্ত ( ধর্থ সংক্ষরণ ) 4. (৭, 
»  চিকাগে। বক্তুত। € ৫ম সংস্করণ ) 4৬ 1/, 
« ভাববার কথা ( ৪র্থ সংস্করণ ) |, 5 
, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৫ম সংস্করণ) * ॥ 1০, 
» পরিব্রাজক € ৩য় সংস্করণ ) ৮৫ ০ 

« ভারতে বিবেকানন্দ ( «ম সংস্করণ) ২॥০ ২, 
« বর্তমান ভারত ( ষ্ঠ সংস্করণ) 1০০ 1/৬ 
» মদীয় আচাধ্যদেব ( ৩য় সংক্ষরণ ) ।%/* /১* 
« বিহৈকন্বীণী ( ৫ম সংস্করণ ) ৪৬ 8/5 

শ্রীতীরামকৃফ্ণ পুথি ২৯ ২১ 

শীক্রীরামর্ুষ্ত উপেশ-( পকেট এডিশন )* (১*ম সং) স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ সঙ্কলিত, মূলা ।/* আন! । ভারতে শিপুজা-_স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 
মূল্য 14*, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে 1/* আনা | মিশনের অন্তান্ত গ্রন্থ এবং 
জরীরামকুষ্দেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নান। রকমের ছবির ক্যাটালগ্ের জন্য 
পত্র লিখুন। 

ভিন্ধর্ম্মের নবজ্গাগরণ--ম্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত মূল্য ।/* আন|। 
গ্রাহকের পক্ষে ।/* আন । 



০০ 

নি 

স্বামিজীর সহিত হ্মালয়ে-স্টার নিবেদিতা প্রণীত 
“066৪ 00 9017)9 ৮ 0009:1069 ছা] 00৩ 92201 15002020007, 
নামক পুস্তকের বগ্দানুবাদ। এই পুস্তকে পাঠক ম্বামিজীর বিষয়ে অনেক নূতন 
কথ! জানিতে পারিবেন. ইহ! নিবেদিতার ডায়েরী হইতে লিখিত। সুন্দর বাধান, 
মূল্য %* বার আন মাত্র । 

2 / 
ভারতের সাধনা-শ্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত--(রামকৃ্চ মিশনের/ 

সেক্রেটারী, স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকানহ ) ধর্মৃভিত্তিতে ভারতের জাতীয় 
জীবন গঠন-_-এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বি3়। পড়িলে বুঝ। যায়, স্বামী বিবেকানন্দ 
জাতীয় উন্নতিসন্বন্ধে যে নকল বন্ত৬। করিয়াছিলেন, সেইগুলি উত্তমরূপে আলোচনা 
করিয়া গ্রন্থকার যেন তাহার ভাধাস্থরপ এই গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। ইহায় 
বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেই পাঠক পুস্তকের কিঞ্চিৎ আভান পাইবেন £__প্রাচীন 
ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় জাতায়ভার বিশেষত্ব, ভারতীয় নেশনে বেদমহিম! 
ও অবতারবাদ, নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--( ধর্মাজীবন, সনন্যাসাশ্রম, সমাজ, সমাজ- 
নংস্কার, শিক্ষা, শিক্ষাকেন্দ্র,॥ শিক্ষাসংঘব, শিক্ষাসমন্থয়, শিক্ষাপ্রচার ও শেষ 
কথা ।) গ্রন্থ্র্কারের একটী “বাষ্ট' এই পুস্তকে নংষোজিত হ্ইয়াছে। ক্রাউন 
২৫৬ পৃঃস্সউত্তম কাধান। মূল্য ১ টাকা । 

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-্রশরচন্্র চক্রবর্তী প্রনিত-( ৪র্থ 
সংক্গরণ ) ম্বামিজী ও তাহার মতামত “জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপুর্বে 
আর কখন পাইয়াছেন কিন। সন্দেহ। পুম্তকখানি ছুই থণ্ডে বিস্তন্ত । প্রতি 
খণ্ডের মুল্য ১২ এক টাকা । | 

নিবেদিতা -ঞ্রমতী সরলাবাল দাদী প্রণীত ( গর্থ সংস্করণ ) (স্বামী 
সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহিত)। বঙ্গমাহিত্যে সিষ্টার নিবেদিতা -সুসু্ীয় তথ্যপূর্ণ 
এমন পুস্তক আর নাই। বস্গুমৃতী বলেন_-৮৮ * ক এ পধ্যত্ত ভগিনী 
নিবেদিতা সম্বন্ধে আমর। যতগুলি রচনা! পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার 
“নিবেদিতা' তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহ৷ আমর অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারি। 
৮ ক +” মূল্য।* আন।। | 

বস্স-বয়ন শিক্ষা-_শ্বামী কেশবানন্দ প্রণীত। মূল্য ।* চারি 
আনা, ।১০ সাড়ে চারি আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে বুকপোষ্টে পাঠান হয়। 

ঠিকানা--উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা! ৷ 

্ 









মহিয়াটী সাধারণ গুন্তকানুয় 
ির্ঘারিত দিনের গরিচয় গল 

বর্গ সংখ্যা « পরিগ্রহণ সংখয1+:-:৮৮৮৮৮৮৮৮৮ 

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্দীরিত দিনে অথৰা তাহার পূর্বের 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে । নতুৰ1 মাসিক ১ টাকা হিসাবে 

_জরিমানা দিতে হইবে । 

নিদ্ধারিত দিন ৰ নির্ধারিত দিন দিন [1 নির্ধারিত দিন নিগারিতি দিন, 
চে 23 এ 
ছু 

৭ এ প্যাচ অপ শ াশাা ্ গতজ 
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